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 ثــــص البحـــملخ
الضددح   أح النددنل لىددننن ال فوددأالحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددس  اندد  مددل  ددنل 

 ىاهللنن محمهلل )ون  ار اناه الىن ( .باننن 
مدل الهلل اىدنق  دهلل ىدب فن  فد  الحدهللال ادل الودلن    اً  ثاد  ألَّ ممدن شكدف فاده بلدهلل ... أمَّن
، الالفد ق لدد  ند  اىدفتهللق  ثادد ا من دننَّ أن دد أ أش حىدا اله فده النت فدده ال نود  الممدن ب د  
محناللد  ،  س  الهللا ىد حهللال مل فنف األ الل الاأ ل  ببق أأحمل الملنالمنق الثمان  ال هلل  اً  ثا  
 ضدداش كددادن ههللاددهللا مفددنا ا فدد  الهلل اىدد  ، بلاددهللال اددل الفكددنبه الالف دد ا  . أل أ اإلم ددنل ددهلل  

 شىامن ف  الهلل اى  اللبنىا  .
إلدد  الوددلن   فدد  المهفمددا اللبنىدد   ننددق ماله دد  بكدد   اددن  مددل الكددل ا   لَّ إ 

   السمل ال  ففالهده الكدل ا  الذلف بىبا الفتنالق الطب ه  المن  ،ال نتن  ، فضس ال أ
ال هللالل هدهللالى أ الأاضدنل بن ال ىال  حنل   ل ل هللالل ههللالى ففحاللق الكد الى لنمدهللاح كن ا

ا ن ددد  مدددل  بدددالال هللال هدددن  الشىدددامن الدددسذا ، فلباددد ا امدددن فددد   إلددد  أ اددد امبدددنشال ففحاللدددالا 
 متزا  .ق الح منل الح ا ال الح هلل ، ملب ال ال ذلف بوال  ىن  ال الاهننن

الكدددم مع ودددلنالف  أبدددالال مدددن  دددنل اددد الال بدددل الدددال هلل ودددلنالف الهدددنهناال  دددنل  
إشَّ س اددذ   الوددلنالف ال ددنه  اللبنىدد   فددبط اىددمه بنل هددن  الالوددلن   فددأ ددهلل اللبنىدداال ال 

اله دذا  دنل  ،اك   الولنلاف الت  ا (ه أأنالكم مع حف  الوش ب أبالالاذ   ف  م هللمف   
ال دهلل  ىدمق البحدل الت   الك ا ال الح مدنل . ك ن مع لمن له مل ب  الكم ىببن ش فان ي أل

اددل الوددلن    فوددال  ال نفمدد  هددن  فدد  الفم اددهلل حددهللاثنن الثسثدد فم اددهلل  اندد  المن دد بلددهلل 
دددألفددد  الاودددطسحن ال ددد  مدددن افلندددع ب دددن  ال  فهلل ىدددق الودددلن   ابفدددهللا  مدددل األ المبحدددلن مَّ

لود    حهللاثنن ال ودلن   الهن الثنن  الالمبحلالي م  حف  األنإلىسمالهنهنا  م ال ا ب
ب  الكم مع منلده المدن أال األال   مطنبالمل ف نل  الثنلل المبحلن مَّ اللبنى  الطب نفه أ

الكددم مع ، ثدد  فبلف ددن ب نفمدد   أبددالال هددن  انددهلل الوددلنالف الت ادد  ف ددنل الثددنن  انادده الهددن  
 ن .إلا ه  النفندج الف  فالونق أفحهللثق ال 
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 التمهيد
 الصعلكة :
اجمعت معاجـ اللغة العربية على أفَّ الصػعلةة يػا الر ػر صالصػعلوؾ يػو يالر يػر  

وقػػأ أفػػاؼ ةػػؿ مػػف الجػػويرال وا بػػاأال   3ي، ي ػػاؿ ) يصػػعلة  أص ػػر     5يالػػ ال م مػػاؿ لػػ   
   4يللصعاليؾ صئة اللصوص وحأأ بأفَّ اللص يو مف تةررت سرقت  واتخ يا مهنة ل  

صا ةثير مف ا شعار ، ومنها على سػبيؿ  –الر ير  –لصعلةة بمعنى وقأ ورأت ا 
 )   5يالمثاؿ م الحصر ، قوؿ ا عشى 

 غنيا وصعلوةػػػػػػػػا وما أْف أصاتها  على ةؿ أحواؿ الرتى قأ شربتها
 )  6يويشير جابر بف ثعلبة للصعلوؾ ال ال م ماؿ ل  قائال 

 ؾ صعلوةػػػػػػػػػػػا إ ا ما تمومولـ ي  ةاف الرتى لـ يعر يوما إ ا اةتسى

ومػػا ورأ عػػف رسػػوؿ ا  محمػػأ يصػػلى ا  عليػػ  وا  وسػػلـ  حػػوؿ الصػػعاليؾ بأنَّػػ  ةػػاف 
 .  7ييستعيف بصعاليؾ المهاجريف أال يستنصر بر رائهـ 

وةاف يطلؽ على صعاليؾ العرب تسميات عأة واوصاؼ مختلرة منهػا ) الػ اباف   
لعػرب لصوصػهـ وصػعاليةهـ ، و اب الرجػؿ وتػ اب خبػث وصػار  نَّهـ ةال ئاب ، صػ اباف ا

،   9يوالعأائييف   نَّهـ اشتهروا بسرعة العأو ومسيما صا السػلب والنهػب   8يخبيثا وأياء 
ومػػف المعػػانا التػػا نالػػت ايتمػػاـ الأارسػػيف والن ػػاأ وأيػػؿ اللغػػة وامصػػطالح يػػا الرتػػاؾ ، 

يػو جػرالء الصػأر الػ ال يهػـ بػا مر ويرةػب أو   01يصالصعلوؾ الرتاؾ يو ال اتػؿ علػى غػر 
  05يوقأ عأ الرتؾ مف أشػرؼ أنػواع ال تػؿ   ف صػاحب  م يغػأر بالفػحية   00يالمصاعب 

ةؿ ي   المعانا تأؿ على أفَّ التصعلؾ يػو الر ػر، ولةػف ينالػؾ معنػى سػلوةا أفػاص  أبػو 
يػػ ا تنػػاقض بػػػيف و   03يزيػػأ ال رشػػا صي ػػوؿ ) إفَّ الصػػعلوؾ يػػو الر يػػر المتجػػرأ للغػػارات 

الأملتيف صالصعلوؾ ينا م يأؿ على الر ر ص ط وأنما على اللصوصية وقطع الطرؽ وسائر 
أسػػاليب العػػأواف ، وعلػػى أساسػػ  أصػػبا الػػ يف يزاولػػوف يػػ ا السػػلوؾ يعرصػػوف صػػا عػػرؼ 

 .  04يالمجتمع بالصعاليؾ
بينهػا  ومف المألوؿ اللغوال إلى المػألوؿ امصػطالحا ص ػأ تراوتػت الأراسػات صيمػا 

حوؿ معنى الصعلوؾ ، ومػنهـ مػف ةػاف مػع أو ةػاف فػأ يػ ا السػلوؾ وأصػحاب ، صيوسػؼ 
خليؼ حأأ مرهوم  للصعلةة م تبسا إيػا  مػف معنػا  اللغػوال ي ػوؿ ) الصػعلوؾ يػو الر يػر 
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ال ال م ماؿ ل  ليستعيف ب  على اعباء الحياة وم اتةاؿ ل  على شاء ليشػؽ طري ػ  بػ  ، 
لر ػػراء الم تنعػػيف بر ػػريـ بػػؿ أولئػػؾ المشػػاغبوف أبنػػاء الليػػؿ الػػ ال محػػأأا بػػأنَّهـ ليسػػوا ا

 . 05ييعتمأوف على اإلغارة والشغب متخ ينها حرصة وأسلوبا ينتهجون  لتح يؽ غاياتهـ
ػػا أحمػػأ أمػػيف صهػػو يناقفػػ  تمامػػا   نَّػػ  يصػػرهـ بالصػػعاليؾ النػػبالء الشػػرصاء    أمَّ

غيػروف أو يسػلبوف إمَّ ا غنيػاء امشػحاء،  نَّهـ مف وجهة نظر  مجموعػة مػف الر ػراء م ي
أمَّا مف ةػاف غنيػا ةريمػا ص ػأ ترةػو  أوف أ يػة ، صفػال عػف  لػؾ أنَّهػـ ةػانوا يت اسػموف مػا 
ةسػػبو  صيمػػا بيػػنهـ بالتسػػاوال ، ويصػػرصو  بالعػػأؿ بػػيف قػػومهـ ، وقػػأ عػػأ  لػػؾ صػػا نظػػامهـ 

واء الحيػػاة امجتماعيػػة صػػالر ر الػػ ال يشػػعر بػػ  الرػػرأ وامبتعػػاأ عػػف أجػػ  06يواجبػػا علػػيهـ 
الراقية ةاف أاصعا منهـ لن ـ الغنا ال ال امػتال جيػوب بعفػهـ صػاأانوا المجتمػع الػ ال يغيػب 

 عن  ال انوف لما يمتلة  الررأ مف ماؿ على حساب الفعؼ ال ال تملؾ البعض امخر.
وعلػػى يػػ ا ا سػػاس حػػأأ الػػوائلا الصػػعلةة بػػأائرتيف ، الػػأائرة اللغويػػة التػػا تػػأؿ  

لر ػػر والػػأائرة امجتماعيػػة التػػا تػػأؿ علػػى حالػػة الرػػرأ صػػا مجتمعػػ  وا سػػلوب الػػ ال علػػى ا
 .  07ييسلة  صا جنا الماؿ ةالسرقة واإلغارة والخأاع .. وغيريا 

إ ا صالصػػعلةة يػػا ظػػايرة اجتماعيػػة متمػػرأة صػػا الرػػرأ نتيجػػة الر ػػر والفػػياع ،  
صفػال عػف احاطتػ  باطػار وعأـ تمةن  مف سأ حاجتػ  وحاجػة أسػرت  مػف أبسػط ا مػور ، 

ال سوة والظلـ وجور ال وانيف مف قبؿ سلطة الأولة صأصبحت ب لؾ الصعلةة مهنة يمتهنها 
 الررأ مستعينا بها على النظـ السائأة .

ل
ّ
 املبحث األو

ة
َّ
ة إىل األمىي

َّ
 الصعلكة من اجلاهلي

لػأ صػا إفَّ ةؿ عصر تغيػب عنػ  العػأؿ والمسػاواة ويةثػر صيػ  الظلػـ وال سػوة ، تتو  
أاخؿ أصراأ  التمرأ والثورة وصا نهاية ا مر التصعلؾ ، وبمػا أفَّ المجتمػع الجػايلا مجتمػع 
تسوأ  ال بلية ص أ رصفػها أبناايػا وخرجػوا عنهػا وتصػعلةوا صػا صػحراء جزيرتهػا متحملػيف 
بيئتهػػا ال اسػػية وط سػػها الصػػعب مػػف شػػأة الحػػرارة أو شػػأة البػػروأة عػػف الخفػػوع لهػػ   

الجػػائرة صػػان طع بػػ لؾ لسػػانهـ عػػف قبيلػػتهـ ولػػـ تعػػأ لل بيلػػة أيميػػة تػػ ةر  السػػلطة ال بليػػة
عنأيـ ، وأصبا  ا شخصية جماعية تجمع  مػع أصػراأ جماعتػ  مػف الر ػر أو السياسػة أو 

 الم يب .
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نَّما يػا   ولـ تةف للصعلةة صا الجايلية صرة معينة أو سلوؾ محأأ عنأ أيلها وا 
ػػػة شػػػأنها شػػأف الغػػػ  –الصػػػعاليؾ  –ارات ولةػػػف برػػػارؽ أفَّ أصػػػحابها جػػزء مػػػف ظػػػايرة عامَّ

اتخػػ ويا مهنػػػة صػػػا حيػػػاتهـ ، صشػػػاعت بػػػيف النػػػاس ولػػػـ ت ابػػػؿ بػػػالغض أو امزأراء ، بػػػؿ 
، ومظهػػرا مػػف مظػػاير  08يأصػبحت غايػػة يتخػػ ونها للمناصسػة صػػا مسػػالة الشػػجاعة وال ػوة 

سػبيؿ المثػاؿ م  ال وة لل بيلة صها سالح قوال تحتاج  عنأ الشأة ، صرا أخبار العرب علػى
الحصر أفَّ أبا جنأب اله لا حينما أراأ أْف يثار  خي  ا سوأ جمع الخلرػاء مػف الصػعاليؾ 

ػػا أفػػرى علػػى الصػػعلةة ثػػوب الجػػالؿ والت ػػأير صػػا  09يليغيػػر بهػػـ علػػى بنػػا لحيػػاف  ، وممَّ
المجتمع الجايلا وأعلت مف شأن  يو جوأة يامء الصعاليؾ للشعر ص ػأ اسػتطاع بعفػهـ 

يررفػػوا أنرسػػهـ علػػى المجتمػػع بػػؿ وعلػػى التػػأريم أيفػػاة، وعػػأو مػػف الصػػروة الممتػػازة  أفْ 
وقأريـ علماء الن أ وأصبا لهـ مةانا بيف الطب ات صأبو عبيػأة مػثال جعػؿ عػروة بػف الػورأ 

عنػأ   50ي، وتمةف السليؾ أْف يةوف مف يأشعر شعراء العرب   51يمف شعراء الطب ة الثالثة
 ـ .ا صرهانا ... وغيري

 وقأ ان سـ الصعاليؾ صا العصر الجايلا على ثالث طب ات ) 
الطب ػػة ا ولػػى ) طب ػػة الخلعػػاء الػػ يف خلعػػتهـ قبيلػػتهـ وطػػرأتهـ منهػػا أمثػػاؿ قػػيس بػػف 

، والطب ػػة الثانيػػة يػػا طب ػػة مػػف تلونػػوا بالسػػواأ ارثػػا مػػف أمهػػاتهـ الحبشػػيات  55يالحأاأيػػة
ػا الطب ػة  53يهػا ا صػالء أمثػاؿ تػأبط شػراصغابت عنهـ المسػاواة صيمػا بيػنهـ وبػيف أبنائ ، أمَّ

الثالثػػة صهػػا الطب ػػة الر يػػرة صأصػػحابها يعػػانوف الر ػػر والبػػاس ويػػ   الطب ػػة لػػـ تخلعهػػـ 
قبيلتهـ ولةنهـ اختاروا الصعلةة واتخ ويا بابا مػف أبػواب التعػاوف امجتمػاعا بيػنهـ وبػيف 

الصػعاليؾ   نَّػ  يجمعهػـ وي ػـو ص راء قبيلتهـ أمثػاؿ ) عػروة بػف الػورأ الػ ال عػرؼ بعػروة 
 .  54يبأمريـ 

ل أ جمع بيف الطب ات الثالث الر ر ال ال قاأيـ إلى التمرأ مػامنيف بػأفَّ الحػؽ م  
ياخػػػ  وم يػػػرأ إمَّ بػػػال وة وأفَّ المحاصظػػػة علػػػى حيػػػاتهـ وقػػػوت يػػػومهـ م يةػػػوف إمَّ بػػػالغزو 

ارؼ والت ػػارب الػػ ال قػػاأيـ نحػػو والسػػلب والسػػرقة ، وبػػ لؾ أصػػبا الر ػػر والغػػزو أائػػرة التعػػ
ا لرػػة والمحبػػة والعطػػاء واسػػتمرت الصػػعلةة بمػػا صيهػػا مػػف خيػػر أو شػػر حتػػى أشػػرؽ نػػور 
اإلسالـ صانتهى عصر الجايلية لنخرج من  حامليف قػيـ متعػأأة وأصةػار مختلرػة إلػى عصػر 
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يسػػمو بأصػػحاب ال لػػوب النظيرػػة مصػػرصا إيايػػا مػػف الظلمػػة واملتػػواء والعبػػث وةػػؿ مػػا يػػو 
 خارج ال يـ الأينية .

وقأ اختلرت اآلراء حوؿ مصير الصعلةة صا العصر اإلسالما صبعفػهـ يػرب بػأف  
الصعلةة قأ فػعرت  ف اإلسػالـ سػاوب بػيف النػاس واعطػى ةػؿ  ال حػؽ ح ػ ، وةػ لؾ لػـ 
يعػػػأ للػػػوف والنسػػػب أيميػػػة تػػػ ةر، بػػػؿ أصػػػبا الترافػػػؿ بػػػيف النػػػاس ي ػػػـو علػػػى العمػػػؿ 

سػػػػباب يجػػػػأ بأناهػػػػا اخترػػػػت وتوقرػػػػت   فَّ اإلسػػػػالـ أزاؿ أ ، والػػػػبعض اآلخػػػػر 55يوالت ػػػػوب
. ومػػنهـ مػػف يػػرب بػػأفَّ الصػػعلةة اطل ػػت علػػى لصػػوص العصػػور السػػاب ة قبػػؿ   56يوجوأيػػا

اإلسالـ وأفَّ العصور الالح ة قأ اسػتعملت  ات التسػمية علػى لصوصػهـ مسػتعمالهـ  ات 
يريا ، ولةف برارؽ بسػيط أنَّهػـ ا سلوب ةاستعماؿ السالح واإلغارة والسلب والنهب ... وغ

 .  57يأصبحوا يغيروف على أمواؿ بيت الماؿ والخراج صفال عف أمواؿ الخلراء 
وعلى مػا يبػأو لػا أفَّ يػ ا مػف اآلراء الصػحيحة   فَّ اإلسػالـ قػأ حػأأ الع وبػات  

ا الصارمة للجرائـ التا تساء صا است رار المجتمع ، صلو اخترػت الجػرائـ ةالسػرقة مػثال لمػ
 حأأ لها الع اب .

وا  ا تخطينػػا العصػػريف إلػػى ا مػػوالا نجػػأ بػػأفَّ الصػػعلةة قػػأ نشػػطت وعػػاأت إليهػػا  
الحيػػاة مسػػيما بعػػأ وصػػاة الرسػػوؿ محمػػأ يصػػلى ا  عليػػ  وكلػػ  وسػػلـ  والػػ ال ةانػػت وصاتػػ  
سببا صا نشوء الرتف والخالصات صوجأت الصعلةة طري ها لتعيأ نشػاطها مػف جأيػأ وب ػوة ، 

ع عبػػأا  بػف الحػػر أْف يجمػػع مػف حولػػ  الصػػعاليؾ ويرػرض نرسػػ  وقوتػػ  علػػى ص ػأ اسػػتطا
 . 58يالمجتمع ممَّا أجبر العأيأ مف ا مراء للتوأأ ل  خوصا من  أمثاؿ عبأ الملؾ بف مرواف

ولـ تةف وصاة الرسوؿ يا الشرارة الوحيأة منطػالؽ الصػعاليؾ مػف جأيػأ بػؿ سػوء امحػواؿ 
سياسػية ، وايمػاؿ الأولػة ا مويػة لشػعبها بانشػغالها عنهػا صػا امقتصاأية وصساأ الحياة ال

تح يػػؽ أيػػأاصها ومطامعهػػا ، صفػػال عػػف الػػروح الجايليػػة التػػا تمسػػؾ بهػػا أبنػػاء الأولػػة 
متخػػا   –الصػػعاليؾ  –والتػػا ةانػػت سػػببا مشػػتعاؿ صتيػػؿ الصػػعلةة وعػػوأتهـ   59يا مويَّػػة 

المػرار بػف سػعيأ امسػأال وأخيػ  بػأر  امغارة والسلب شػأنهـ شػأف العصػور ال أيمػة أمثػاؿ
. والتصػػعلؾ ا مػوال لػػـ يختلػؼ عػػف   31يالػأيف اللػػ يف ةانػا لصػػيف تميػزا بامغػػارة والسػرقة 

الجايلا صةاليما عاشا مشرأيف صا بيئة جغراصية صحراوية ، صةؿ ما طػرا علػى حيػاة الرػرأ 
وارغمتػػ  علػػى صػػا العصػػر ا مػػوال أنَّػػ  خفػػع لسػػلطاف الأولػػة التػػا وفػػعت لػػ  ال ػػوانيف 
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اتباعها وتنري يا معتمأيف صا  لػؾ علػى شػيوخهـ الػ يف ينوبػوف عػنهـ وي ومػوف م ػامهـ 
 .  30يصا تنري  تلؾ ال وانيف 

وقػػػأ اختلرػػػت اآلراء صػػػا مرهػػػوـ الصػػػعلةة علػػػى الصػػػعلوؾ ا مػػػوال ، صمصػػػطرى  
روة الشةعة يرصض تسميتهـ بالصعاليؾ وأسمايـ باللصوص   فَّ شعراء الجايلية أمثػاؿ عػ

بػػف الػػورأ الػػ ال تميػػز بالنبػػؿ والشػػجاعة والرروسػػية أبعػػأ مػػا يةػػوف عػػف يػػامء المنحػػرصيف 
ولةػف الملػوحا يسػوغ سػرقتهـ وتمػرأيـ   35يال يف نهفػوا باللصوصػية عػف رفػا واختيػار 

يػػو يعػػوأ للظػػروؼ السياسػػية وامجتماعيػػة وامقتصػػاأية الظالمػػة المحيطػػة بػػالررأ ، وبػػ لؾ 
 .  33يالساء أو المنحرؼ  أصعت  لمثؿ ي ا السلوؾ

ويترؽ مع  إحساف سرةيس بأفَّ الصعاليؾ يػـ وليػأة مجتمػع يسػو  الظلػـ والر ػر  
والترػػاوت الطب ػػا بػػيف ا صػػراأ والمجتمػػع ممػػا جعلهػػـ يتصػػعلةوف باتخػػا يـ طرقػػا مناصيػػة 

.  34يللمجتمع ، صػاطلؽ علػيهـ الصػعاليؾ تماشػيا علػى مػا ةػاف صػا عصػر مػا قبػؿ اإلسػالـ
 إ ا ص أ تواص   امجتماعا انتهت صلت  بالمجتمع .صالررأ 

وقػػػأ ان سػػػـ الصػػػعاليؾ ا مػػػوييف إلػػػى عػػػأة طب ػػػات تشػػػير إلػػػى مػػػا ةانػػػت عليػػػ   
 ا وفاع صا العصر ا موال .

صالطب ة ا ولى يا طب ة الر راء صالمرارقات الطب ية صػا المجتمػع ةونػت طب تػيف  
ا عف امستجأاء مػف الػبخالء، اسػتعملوا العنػؼ المعأمة والمترصة، و فَّ يامء الر راء ترصعو 

. الطب ػة الثانيػة يػا طب ػة الخلعػاء ويػـ  35يللحصوؿ على ال ػوت أمثػاؿ مالػؾ بػف الريػب 
الصعاليؾ ال يف تمسةوا بالروح الجايلية وال يـ والعاأات ال أيمػة والتعصػب ال بلػا ورصػض 

وال تػاؿ   36يامحيمػر السػعأال النظاـ والتمرأ على سياست  بشتى الطرؽ والوسائؿ ، أمثاؿ 
 . 37يالةالبا ال ال غلب علي  ي ا الل ب لشأة صتة  وأ ا 

ػػا الطب ػػة الثالثػػة صةانػػت للصػػعاليؾ السياسػػييف ويػػـ المتصػػعلةوف علػػى النظػػاـ   أمَّ
السياسا ورصفهـ ل  وعػأـ اممتثػاؿ  وامػر  وال فػاء، صفػالة عػف إلغػاء الرػوارؽ الطب يػة 

وعبأا  بف الحػر الجعرػا الػ ال   38ياج ويو صعلوةا وشاعرا صتاةا أمثاؿ عبيأا  بف الحج
 .  39يةاف ي تسـ الغنائـ مع مجموعت  مفراء روح التساوال 

إفَّ الصػػعاليؾ بمختلػػؼ عصػػوريـ يلت ػػوف صػػا عػػأة مظػػاير منهػػا ) أنَّهػػـ عاشػػوا  
صهـ مشرأيف منبو يف مطارأيف سالحهـ يـ عملهـ وغػايتهـ للوصػوؿ إلػى مسػاعيهـ وأيػأا
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 –صفال عف قيـ الرتوة التا ةانت تنبض صيهـ له ا لـ يةف ينالؾ صارؽ ةبير ي ةر   نَّهػـ 
ي ةػػانوا مػػف العػػرب الػػ يف لػػـ يرػػارقوا مجتمػػع الباأيػػة وم تحللػػوا مػػف  –الصػػعاليؾ ا مػػوييف 
 .  41يالحمية اإلعرابيَّة   

 املبحث الثاني
 الصعلكة يف اجملتمع العباسي

ةة صا العصر العباسا عما ةانت علي  صا العصور الساب ة اختلرت حرةة الصعل 
و لػػؾ يعػػوأ إلػػى انحػػالؿ الرابطػػة ال بليػػة وتغيػػر البيئػػة الجغراصيػػة وامسػػت رار العػػائلا لػػأب 

. صيعأ أفَّ ن لت الخالصة العباسية قاعأتها مف الشاـ إلى العػراؽ أثػر سػ وط   40يالصعاليؾ 
يطروا علػى نظػاـ الحةػـ وأسػرصوا صيػ  إسػراصا الحةـ ا موال غلػب علػى مجتمعػ  الرػرس وسػ

صخػرج بػ لؾ المجتمػع   45يصأصبا ب لؾ مجتمعا اعجميا خراسانيا بعأ أفَّ ةاف عربيػا اعرابيػا
مػػف ا سػػاس ال بلػػا إلػػى أسػػاس ي المواطنػػة والمنرعػػة المشػػترةة بػػيف العػػرب وغيػػريـ مػػف 

بينهػػا ةالتعصػػب ال بلػػا  لهػػ ا ص ػػأ اخترػػى مػػا ةػػاف يشػػأ ال بائػػؿ صيمػػا  43يالمػػأف وا مصػػار 
ػا البيئػة  والأعوة  خ  الثأر والترريؽ بيف ا بناء مػف حيػث اللػوف أو النسػب .. وغيريػا. أمَّ
ص أ تغيرت واختلرت ج ريا عما ةانت علي  ، ص أ انت ؿ الررأ مف ييػأوء الصػحراء المجأبػة 

اليػػػا إلػػػى ال صػػػور تحػػػؼ بهػػػا البسػػػاتيف ومػػػف الرصػػػانة العربيػػػة إلػػػى امنغمػػػاس صػػػا الم
ػا مػا يتعلػؽ بامرتبػاط  44ي الحفرية ومف مجالس ا أب والسياسة إلى مجالس الغنػاء  . أمَّ

ا سرال ص أ تعلؽ الصعلوؾ العباسا با يؿ وا حباب وعشؽ حيػاة امسػت رار ، راميػا خلرػ  
حيػػاة التشػػرأ والفػػياع والمغػػامرة. وأفَّ بػػواأر يػػ   النغمػػة بػػأات شػػرارتها عنػػأ الصػػعلوؾ 

 ال ةاف يرتجا الحياة المطمئنة بجانب ا يؿ متملال مف حياة التشرأ والمغامرة ، ا موال ال
ولةنها نفجت واشتعلت واتفحت وفوح الشمس عنػأ الصػعلوؾ العباسػا   نَّػ  لػـ يػألؼ 
حياة الصحراء ، ولـ يعش خشونتها ولـ يتعرؼ على صعابها ، بؿ عاش مػألال صػا عصػر 

 . 45يار مجتمع تميز بسعة مأن  وتحفر بيئت  واست ر 
إفَّ الرساأ امقتصاأال ال ال ابتلى ب  المجتمع العباسا وال ال تمثػؿ بزيػاأة نسػبة  

الخراج على الر راء الةاأيف ، والتحلؿ السياسػا الػ ال تميػز بػالرتف والثػورات والػ ال سػاعأ 
علػػى انتشػػار الروفػػى صػػا الػػبالأ ، ةانػػت سػػببا صػػا تةػػويف طب تػػيف متبػػاينتيف وأفَّ وجػػأت 

الطب ة الوسطى إمَّ أنَّها لـ تاثر على طبيعة الطب تيف، ويمػا الطب ػة الخاصػة ويػا  بينهما
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طب ة الخلراء وا مراء والوزراء وةؿ مػف قػربتهـ إليهػا، والطب ػة العامػة ويػا طب ػة الر ػراء 
المحػػروميف المعػػأميف ، والتػػا تةػػأح صػػا العمػػؿ ليعػػيش أصػػحاب الطب ػػة الخاصػػة بػػالنعيـ 

أاأ يػامء غنػى وثػروة ازأاأ مػا ي ابلهػا الر ػر والعػأـ والمػرض ، صتةونػت والرصا  ، وةلمػا از 
. ومػػف أاخػػؿ تلػػؾ  46يتجمعػػات تعػػانا التسػػةع والبطالػػة وتت اسػػـ الر ػػر والجهػػؿ والمػػرض 

التجمعػػػػات ظهػػػػر المتصػػػػعلةوف يتصػػػػعلةوف علػػػػى الر ػػػػر ويرصفػػػػون  محػػػػاوليف الوصػػػػوؿ 
وتعػػأأت وتنوعػػت طب ػػاتهـ تبعػػا  بتصػػعلةهـ إلػػى مػػا يبغونػػ  مػػف أمػػور الػػأنيا ، صاختلرػػت

للمتغيرات التا حصلت صا المجتمع صفال عف الوسائؿ التػا اعتمػأويا لتح يػؽ أيػأاصهـ ، 
صالبيئة العباسػية م تصػلا للوسػائؿ ال يمػة التػا اعتمػأيا صػعاليؾ الجايليػة وا مويػة ص ػأ 

 تغيرت لتالئـ البيئة والمجتمع .
 ولى ) ويػا الطب ػة الشػاعرة ويػـ أصػراأ ومف أيـ الصعاليؾ وطب اتهـ ، الطب ة ا 

عانوا مف الر ر والحرماف وفيؽ العػيش ، صتحػأثوا صػا أشػعاريـ واصػريف بػ  الر ػر وسػوء 
 ) 47يالحاؿ والمعيشة وأنَّهـ يبصروف الماؿ وزينة الأنيا أوف الظرر بها ، ي وؿ الحمأونا 

 مػػػػف ةػػػػاف صػػػػا الػػػػأنيا اخػػػػا ثػػػػروة
 مف ةثب وحسرة نرم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 صػػػػػػػػػػػػػػنحف مػػػػػػػػػػػػػػف نظػػػػػػػػػػػػػػارة الػػػػػػػػػػػػػػأنيا 
 ةأننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لرظ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال معنى

واستشاط ح أا على ا غنياء ، محتجا على ا  طالبا منػ  المسػاواة والعػأؿ   نَّػ  قػأ أنعػـ 
 .  48يعلى أناس بالخير وأناس نالهـ الر ر 
 تسػػػػػػامى الرجػػػػػػاؿ علػػػػػػى خػػػػػػيلهـ

 أفَّ ةنت حاملنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربنػػػػػػػػػػػػػػاص
 ورجلػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػنهـ حاصيػػػػػػػػػػػة 

مَّ صارجػػػػػػػػػػػػػػؿ بنا الزانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  وا 
وةاف  با الينبعا بيتيف طارا صػا السػماء وحل ػا صػا الجػو لجمالهػا ولةونهػا عبػرت بشػةؿ 

 ) 49ي، ي وؿةـر والمروءة والشهامة صا الرتى العرباجميؿ ورائع عف سوء الحاؿ وانعأاـ ال
 صػػػػػػبرا علػػػػػػى الػػػػػػ ؿ والصػػػػػػغار
 ةـ مف حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار على جػػػواأ

 يػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػالؽ الليػػػػػػػػػػػػؿ والنهػػػػػػػػػػػػار 
 ومف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواأ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال حمار

عػػأ يملػػؾ الحنطػػة صهػػو لػػـ ي ص ػػأ عشػػعش العنةبػػوت صػػا بيتػػ  لسػػوء حالػػ  وتعطػػؿ تنػػور 
 .ليخبزيا

ومف أشهر ما وصرو  ووقرػوا عليػ  ةثيػرا يػو حػاؿ أأوات المعيشػة ، منهػا قػوؿ عػا ر بػف 
 )  51يشاةر عف خلو بيت  مف أقؿ م ومات المعيشة ويو الخبز
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 صػػػػػػػػػػػػػػػػأع الطػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ لجايػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 وأع المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ
 وأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػأح رغيرػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 يػػػػػػػػػػػػأع الحلػػػػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػػػػأ لهػػػػػػػػػػػػا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةمنع الرغيؼ سرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يبةػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػأيار الخاليػػػػػػػػػػػػػػات 
  50يولخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأـ ولغانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 حػػػػػػػػرؼ يجػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػف الصػػػػػػػػرات
 حيػػػػػػػػػراف يغلػػػػػػػػػط صػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػالة
 ب ؿ الرغيؼ مف الهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
صسخرية ال أر تجعل  م يلترت علػى الغلمػاف أو الحسػاف ليمػأحهـ بػؿ يمػأح رغيػؼ الخبػز 

صػور أبػو الشػم مؽ مشػ ت  وارياقػ  ويشػةو سػوء حالػ    نَّػ  م ال ب خلى من  بيت  . وي
 )   55ييملؾ بعيرا يعين  صا مشاؽ السرر ي وؿ 
 اترانػػػػػػػػػػا ارب مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػأير يومػػػػػػػػػػا
 ةلمػػػػػػػا ةنػػػػػػػت صػػػػػػػا جميػػػػػػػع ص ػػػػػػػالوا )
 حيثما ةنت م اخلؼ رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال

 لػػػػػػػػػػا صيػػػػػػػػػػ  مطيػػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػػر رجلػػػػػػػػػػا 
 قربػػػػػػػػػػػػػوا للرحيػػػػػػػػػػػػػؿ قربػػػػػػػػػػػػػت نعلػػػػػػػػػػػػػا

 رانػػػػػػػػػػػػػػػػػا ص أ رانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ورحلامف 
ػػا أبػػو صرعػػوف صةػػاف يغلػػؽ بػػاب بيتػػ  لػػيس خوصػػا مػػف اللصػػوص وأنَّمػػا حيػػاء مػػف المػػارة  أمَّ

 )  53يوشر ة على نرس  لةا م يبصروف حال  وحاؿ ص ر  ، ي وؿ
 لػػػػػػػػػػػيس اغالقػػػػػػػػػػػا لبػػػػػػػػػػػابا أفَّ لػػػػػػػػػػػا
 أنَّمػػػػػػػػػػػػػػا اغل ػػػػػػػػػػػػػػ  ةػػػػػػػػػػػػػػا م يػػػػػػػػػػػػػػرب

 الر ػػػػػػػػػػػػػػر صلػػػػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػػػػزؿ أوطنػػػػػػػػػػػػػػ 
   م ترانا ةا با صا وصرػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 صيػػػػػػػ  مػػػػػػػا اخشػػػػػػػى عليػػػػػػػ  السػػػػػػػرقا 
 سػػػػػػوء حػػػػػػالا مػػػػػػف يجػػػػػػوب الطرقػػػػػػا
 أخػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػارؽ صيػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػرصا

 لو ترا  قلت لا قأ صأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
وصػػا موفػػع كخػػر يصػػؼ مػػا وصػػلت بػػ  الحػػاؿ إلػػى عػػرال أبػػأانهـ واصػػررار ألػػوانهـ ويػػزاؿ 

 )  54يؿ أجساأيـ ، ي و
 وصػػػػػػػػػػػػػبية مثػػػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػػػغار الػػػػػػػػػػػػػ ر
 جػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػتاء ويػػػػػػػػػػػػػػـ بشػػػػػػػػػػػػػػر
 تػػػػػػػػػػػػػرايـ بعػػػػػػػػػػػػػأ صػػػػػػػػػػػػػالة العصػػػػػػػػػػػػػر
 وبعفػػػػػػػػػػػػػػػػهـ ملتصػػػػػػػػػػػػػػػػؽ بظهػػػػػػػػػػػػػػػػرال
 إ ا بةػػػػػػػػػػػػػػػػػوا عللػػػػػػػػػػػػػػػػػػتهـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرجر
 ومحػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػمس خرجػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػرال
 ةلهػػػػػػػػػػػػػـ خنػػػػػػػػػػػػػاصس صػػػػػػػػػػػػػا جحػػػػػػػػػػػػػر

 سػػػػػػػػػػػوأ الوجػػػػػػػػػػػو  ةسػػػػػػػػػػػواأ ال ػػػػػػػػػػػأر 
 بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػر قمػػػػػػػػػػػػػػػػػص وبغيػػػػػػػػػػػػػػػػػر ازر

 فػػػػػػػػػػػػػػهـ ملتصػػػػػػػػػػػػػػؽ بصػػػػػػػػػػػػػػأرالوبع
 وبعفػػػػػػػػػػػػػػهـ منحجػػػػػػػػػػػػػػر بحجػػػػػػػػػػػػػػرال
 حتػػػػػػػػػػػػػى إ ا مح عمػػػػػػػػػػػػػوأ الرجػػػػػػػػػػػػػر
 عػػػػػػػػػػنهـ وحلػػػػػػػػػػوا باصػػػػػػػػػػور الجػػػػػػػػػػأر
 يػػػػػػػػػػػ ا جميػػػػػػػػػػػع قصػػػػػػػػػػػتا وأمػػػػػػػػػػػرال
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 صػػػػػػػػػػػػارحـ عيػػػػػػػػػػػػالا وتػػػػػػػػػػػػوؿ أمػػػػػػػػػػػػرال
 ةنيت نرسا ةنيػػػػػػػػػػػػػػة صا شعرال

 صأنػػػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػػػت ث تػػػػػػػػػػػػا و خػػػػػػػػػػػػرال
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبو الر ر وأـ الر ػػػػػػػػػػػػػػػر

جػوع ،  ي ا وصؼ بالغ صا الجوأة لما ةانت تعيش  الطب ة الر يرة صا العصر العباسا مف
صػػأومأ  مػػف شػػأة الجػػوع أصػػبحوا مػػف شػػأة الفػػعؼ اشػػب  بصػػغار النمػػؿ والػػوانهـ شػػاحبة 
واجساأيـ عارية . وبسبب البرأ والجوع ترايـ يلتصػ وف بصػأر  وظهػر  عسػى ولعػؿ ينػالوا 
الػػأؼء وا مػػاف ويسػػتمروف بالبةػػاء طلبػػا للطعػػاـ ويػػو يواسػػيهـ ويواسػػا جػػوعهـ ويػػاملهـ 

يخرج يائما باحثا عف الػرزؽ تارةػا وراء  أومأ  مسػت ريف صػا  حتى الصباح وعنأ الصباح
 أرةاف البيت ةالخناصس.

، وبعفهـ لجأ إلى المأيا ولةػف أوف جػأوب  55يوقأ لجأ بعفهـ إلى الشةوب صا أشعاريـ
، صلـ تلترت إليهـ الطب ة المترصة وقابلتهـ بالجراء والصأ عنهـ وعف مأائحهـ   فَّ أغلػب 

ريا شػةوب واسػتعطاؼ صلػـ تػالؽ امستحسػاف وامعجػاب لػأيهـ ، ممػا ةػاف تلؾ المأائا أةث
سببا صا تحوؿ مأائحهـ إلى يجاء ، ومف اللهجة المستعطرة إلػى العنػؼ باللهجػة ، ومػف 
الةلمة الطيبة إلى الخبيثػة الهاجيػة الػ ال أار علػى ألسػنتهـ أمثػاؿ أبػو الينبعػا الػ ال ةػاف 

 عػراض النػاس، صيمػزقهـ تمزي ػا بالهجػاء مهمػا شأيأ الرحش سليط اللساف خبيثػا سػريعا 
ةانت منزلة المهجو صهو م يخشى أْف يهجو خليرة أو وزير أمثػاؿ يحيػى البرمةػا وولأيػ  

 . 56يعنأما يجا الموةب مشهرا ب  
وم ننسػى الحمػأونا الػ ال سػػلؾ طريػؽ الهجػاء صػا أوؿ عهػػأ  ، ثػـ انػته  صيمػػا  

. وم ننسى الشاعر أبو الشم مؽ  57يخرية والرةايةبعأ لنرس  منهجا مغايرا ي وـ على الس
. وممػػا سػػنورأ  علػػى سػػبيؿ المثػػاؿ م الحصػػر مػػف أنػػواع  58يةػػاف ياجيػػا م عػػا صػػا ةالمػػ 

يجاء الصعاليؾ صا المجتمع العباسا قوؿ الحمأونا صا شاة ويب  إيايػا سػعيأ بػف أحمػأ 
لحػػـ صيهػػا وم شػػحـ ، ليػػ بحها صػػا عيػػأ ا فػػحى وقػػأ ةانػػت فػػعيرة م تنرػػع وم تفػػر م 

 )  59يصيصرها ساخرا
 أيػػػػػػا سػػػػػػعيأ لنػػػػػػا صػػػػػػا شػػػػػػاتؾ العبػػػػػػر
 وةيػػػػػػػؼ تبعػػػػػػػر شػػػػػػػاة عنػػػػػػػأةـ مةثػػػػػػػت
 لػػػػػو أنَّهػػػػػا ابصػػػػػرت صػػػػػا نومهػػػػػا علرػػػػػا

 يا مانعا ل ة الأنيا باجمعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 جػػػػػػػاءت ومػػػػػػػا أفَّ لهػػػػػػػا بػػػػػػػوؿ وم بعػػػػػػػر 
 طعامهػػػػػػػا ا بيفػػػػػػػاف الشػػػػػػػمس وال مػػػػػػػر
 غنػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػوع العػػػػػػػػػيف تنحػػػػػػػػػأر

 ا لي نعنا مف وجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ النظرأنَّ 
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إفَّ يػػامء الشػػعراء مػػف الصػػعاليؾ عاشػػوا الر ػػر والجػػوع والحرمػػاف صفػػال عػػف غيػػاب العػػأؿ 
والمسػػاواة الطب يػػة ، جعلهػػـ ينػػأأوف بأشػػعاريـ وسػػوء حػػالهـ السػػيئة صعمػػأوا بػػ لؾ إلػػى 

 الشةوب وامستعطاؼ والمأح وأخيراة الهجاء .
، صهػ   العيػاروف  –الشػطار  –ياللصػوص ، ويػـ) الطب ػة السػارقةصهػا ب ة الثانية الطأمَّا 

الطب ػػة مػػف الرئػػات امجتماعيػػة الثػػائرة علػػى ال ػػانوف متخػػ يف  نرسػػهـ منهجػػا صػػا الحيػػاة 
ويػػو مػػنه  العنػػؼ والتمػػرأ وقطػػع الطػػرؽ والتلصػػص والسػػرقة والتخريػػب .. وغيريػػا مػػف 

لمجتمػع خطيػرة وغيػر مئ ػة . وقػأ شػةؿ ياللصػوص ا ساليب التا قأ تمثؿ لػبعض صئػات ا
ؿ حرةة قوية ةاف أصراأيا وزعماايا علػى أرجػة عاليػة مػف الػوعا  صا العصر العباسا ا وا

، وتميػزوا بػالتنظيـ والبصػيرة   فَّ عملهػـ تمياػز بػالخطورة  61يامجتماعا والث اصة الواسعة 
ي ومػوف بتػأريبهـ وتعلػيمهـ وتث ػيرهـ صعليهـ الأقة بالعمؿ لفماف النجاح ، وةاف قػاأاتهـ 

وتهياتهـ ل لؾ ، وي ا ما نتلمس  مف وصايا زعمائهـ ، وعلى سػبيؿ المثػاؿ خطبػة زعػيمهـ 
وا صػبيانةـ علػى المخارجػات  عثماف الخياط ، والتا تميزت بأروس وعبر ، ي وؿ ) ي َجسرِّ

إ ا ابتلػوا بػ لؾ .. وعلمويـ الث اصة وأحفرويـ فرب ا مػراء أصػحاب الجػرائـ لػئال يجزعػوا 
واياةـ والنبيػ  صأنَّهػا تػورث الةظػة ، وتحػأث الث ػؿ وتػأعو إلػى النػـو ومسػيما بالليػؿ وم بػأ 
لصاحب ي   الصناعة مف جراءة وحرةة وصطنة وطمع وينبغػا أْف يخػالط أيػؿ الصػالح وم 

مػا  وقأ تميزوا لصوص ي   الطب ة بمبػاأالء وأيػأاؼ وأخػالؽ أقػرب  60ييتزيا بغير زي    
تةػػوف  خػػالؽ الرتػػوة العربيػػة ومنهػػا ) حسػػف الجػػار وعػػأـ ا يتػػ  ، الوصػػاء بالعهػػأ ، عػػأـ 
اللجوء لسرؾ الأماء وقتػؿ ا بريػاء صفػال عػف الرصػؽ بالفػعراء وغيريػا مػف المبػاأ  التػا 

 . 65يتةوف أقرب إلى الرتوة العربية 
رصعػػت مػػف وبػػالرغـ مػػف يػػ   المزايػػا التػػا تميػػز بهػػا لصػػوص يػػ   الطب ػػة والتػػا  

م ػامهـ وشػأنهـ إلػى م ػاـ وشػأف الرتػوة العربيػة ، إمَّ أنَّػ  يعػأ عمػال خاطئػا ومسػيئا بنظػػر 
إمَّ إفَّ يػػ     63يمجتمعػػ  وقػػأ وصػػروا بأصػػحاب البطالػػة الػػ يف يحترصػػوف التحػػرش والسػػرقة 

أحةػػاـ أطل ػػت علػػى أصػػراأ عػػانوا مػػف البػػاس والحرمػػاف لسػػنوات وسػػنوات وغيػػر  مػػف الػػ يف 
باب حياتهـ ومأساتهـ وسبب تصعلةهـ وصرختهـ فأ الروارؽ الطب ية الظالمة صوروا أس

وأنَّهـ ل ال ةرامة صهـ يمتنعوف عف طلب امستجأاء والشػح  مػف ا غنيػاء واممتعػاض مػف 
سػػااؿ الػػبخالء لهػػ ا اتجهػػوا للسػػرقة مسػػيما ا غنيػػاء الػػبخالء ، صهػػو الحػػؿ الوحيػػأ لتػػوصير 
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أنَّهـ مي ترصوف الخطا   نَّ  حؽ مف ح وقهـ ، أمَّا الشػطار أسباب المعيشة ، ومعت اأيـ ب
صهػػـ مػػف صئػػة اللصػػوص تميػػزوا بالمهػػارة بسػػرقاتهـ ، وأطلػػؽ علػػيهـ يػػ ا الل ػػب   نَّهػػـ 
يشػػػطروف الثيػػػاب ويمزقونهػػػا ليأخػػػ وا منهػػػا المػػػاؿ ويػػػـ أيفػػػا بػػػأنَّهـ مػػػف يترةػػػوف أيلهػػػـ 

شػػاطر يػػو ابػػف الطبيػػب الػػ ال تميػػز ، وممػػف عرصػػوا بل ػػب ال 64يمػػراغميف واعيػػايـ الخبػػث
 .  65يبالرتوة ومعاشرة الشطار والح و ح ويـ حتى حبس

وةػػاف نشػػاطهـ يػػزأاأ صػػا أوقػػات امفػػطرابات والروفػػى التػػا تعػػـ الػػبالأ . وشػػأنهـ شػػأف 
غيريـ مف اللصوص ةانت لهـ أيأاؼ ومباأالء قػربتهـ مػف الرتػوة وعرصػوا بهػا ةمػا عػرؼ 

يػػ ا لػػـ يعجػػب بهػػـ أحمػػأ أمػػيف ونعػػتهـ  بالرئػػة الراسػػأة  وبػػالرغـ مػػف  66يبهػػا سػػاب يهـ 
العابثػػة التػػا تعتػػأال علػػى ةػػؿ مػػا تػػرا  أوف تررقػػة وأنَّهػػـ احترظػػوا بوسػػائؿ الصػػعاليؾ مػػف 

أفَّ ةؿ ما اعتمأ علي  الػأةتور يػو أخبػاريـ   67يالسلب والنهب ولةنهـ لـ يحترظوا بالغاية 
الطػػرؽ ، وشػػريـ المتطػػاير صػػا أرجػػاء  التػػا تناقلتهػػا المصػػاأر مػػف أ يػػتهـ للنػػاس وقطػػع

المأينة وسلبهـ للمتاع جهرا أوف خوؼ ، لةف ي ا الرساأ وامنحػراؼ لػـ يةػف سػبباة ، صػأفَّ 
الغفػػب مػػف تبػػايف ا رزاؽ وغيػػاب العػػأؿ والمسػػاواة وسػػياأة الظلػػـ وال هػػر ومسػػيما علػػى 

وتح يػؽ وجػوأيـ  الر راء ، جعلتهـ يتمرأوف على السلطة ويعبثوف بال انوف لةسػب قػوتهـ
، صالأولة ايملتهـ ولـ توصر لهـ وسائؿ الحياة البسيطة ، له ا لـ تةػف يػ   الثػورات عػابرة 
مف أجؿ العبث ص ط بؿ استمرت شهورا وسنينا ولـ تتوقػؼ علػى طػوؿ الحةػـ العباسػا صػا 

 جميع عصور  طلبا للمساواة .
ار يػا لرظػة ومف التسػميات ا خػرب التػا أطل ػت علػيهـ صفػال عػف لرظػة الشػط 

العيػػاروف ، الرعػػاع ،  –الشػػطار  –العامػػة ، ص ػػأ أسػػمايـ الطبػػرال بالعامػػة وجمػػع معهػػـ 
، صانػػأرج مػػع الشػػطار العيػػاروف صةػػانوا تحػػت خػػط واحػػأ . ويػػامء   68يالغوغػػاء ، الرتيػػاف 

العياروف يـ جماعات تنتما إلػى أجنػاس مختلرػة مػف مػوالا ا حبػاش والسػوأاف وا ةػراأ 
، ولـ تحأأ المصاأر السبب صا اطالؽ ي   التسمية   69يؾ والررس .. وغيريـوالبربر والتر 

على ي   المجموعة السارقة صالعيار لغويا يو الرجؿ النشيط الػ ال يةثػر المجػاء والػ ياب 
ومف أيـ أخبػاريـ أنَّهػـ ةػانوا عػراة بػال   71ي، ويو اسـ مف أسماء ا سأ لترأأ  صا الصيأ 

 ػػر الشػػأيأ الػػ ال مػػنعهـ مػػف تملػػؾ مػػا يسػػتر عػػرب أجسػػاأيـ مالبػػس بسػػبب معانػػاتهـ للر
 )  70يونتلمس  لؾ صا قوؿ عمر الوراؽ 
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 عريػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػ ال قمػػػػػػػػػػػػيص
 يعػػػػػػػػػػػأو على  ال جوشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

 يغػػػػػػػػػػػػػأو علػػػػػػػػػػػػػى طلػػػػػػػػػػػػػب ال مػػػػػػػػػػػػػيص 
 يعما العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف مػف البصيص

الشطارة والبسالة صا الحرب وصا امسػتيالء علػى صهـ لصوص عياروف مف أيؿ السجوف و 
فَّ نشػاطهـ يػزأاأ صػا امفػطرابات السياسػية للأولػة ، ممػا  ا مواؿ والمتاع صا الطػرؽ . وا 
قأ يأصع السلطة لالستعانة بهـ عنأ الفػرورة   نَّهػـ تميػزوا بػال وة والفػخامة الجسػأية ، 

والمػأموف صعنػأما فػرب المػأموف  ومف  لؾ على سبيؿ المثػاؿ م الحصػر صػا صتنػة ا مػيف
يػ وعجػز ا مػيف عػف صػأ  وحمايتهػا اسػتعاف بالسػجناء مػف العيػاريف ،  096بغأاأ سنة 

صاطلؽ سراح ما ي ارب المئة ألؼ وجهزيـ بالسالح والمػاؿ ، صخرجػوا إلػى الشػارع مػأاصعيف 
ػػا أأب إلػػى انتشػػار الروفػػى صان لػػب الميػػزاف صأصػػبا  ليلهػػا عزيػػزا وع زيزيػػا مسػػيطريف ممَّ

  73ييػػ ب يػاأة جعػالف العيػار 555، ة لؾ استعاف بهـ المهأال لفرب الزن  سػنة  75ي ليال
 وغيريـ ةثير ممف استعانوا بالعياريف عنأ الشأة.

ل ػػأ وقػػؼ المارخػػوف موقػػؼ مايػػأ ومعػػارض مػػف يػػ   الجماعػػات صجرجػػا زيػػأاف  
الػأورال صيػرصض  لػؾ معلػال ، أمَّا عبأ العزيز  74ييرب بأنَّهـ رعاع مف سرلة الناس منحطيف

إيػػا  بػػأنَّهـ مػػف عامػػة النػػاس أصعهػػـ تبػػايف توزيػػع الثػػروات والروفػػى السياسػػية والوفػػع 
المعاشا المترأال أفَّ يمثلوف ثورة فأ اصحاب الماؿ والسياسة ولةف بأسلوبهـ الخػاص ، 
صفػػال عػػف  لػػؾ أفَّ لهػػـ مبػػاأالء وأيػػأاؼ وأخػػالؽ شػػأنهـ شػػأف الرتيػػة ةالتمسػػؾ بالعرػػة 

وقػأ أياػأ  الػأةتور حسػيف عطػواف موفػحا   75يرصؽ بالر راء ومناصرة المظلـو .. وغيرياوال
بػػأنَّهـ مػػف الطب ػػات البائسػػة المظلومػػة ، ولػػـ يةونػػوا مطبػػوعيف علػػى التمػػرأ أو التلصػػص 
ولةنهـ افطروا إلي  افطرارا لةا يصلحوا مف وفعهـ امجتمػاعا وينتزعػوا قػوتهـ انتزاعػا 

 .  76يويررفوف وجوأيـ صرفا 
الطب ة الثالثة الطريليوف) عانت يػ   الطب ػة أيفػا مػف الر ػر والجػوع وسػوء الحػاؿ شػأنها 
نَّمػا سػلةوا  شأف ساب يها مف الطب ات إمَّ أنَّها لـ تختار السػرقة أو التلصػص أو الشػةوب وا 
طريػػؽ الحيلػػة والمهػػارة وت بػػؿ الصػػأ والػػرأ واميانػػة وسػػوء المعاملػػة برحابػػة صػػأر، أوف 

 بالعار أو الخجؿ . الشعور
والطريلا يو الشخص الأاخؿ على ال وـ صيتعرض لطعامهـ ولمجلسػهـ مػف أوف  

أعػػوة ، ويػػ   اللرظػػة مشػػت ة مػػف الطرػػؿ ويػػا الظلمػػة و لػػؾ م ظػػالـ أمػػريـ علػػى النػػاس 
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واستتاريـ عف ا نظار صا الظلمة لةا م يتعػرؼ علػيهـ أحػأ ، صي بػؿ علػى الطعػاـ ويهجػـ 
 .  77يالليؿ على النهار علي  يجوما ةهجوـ 

وي   الطب ة منسوبة إلى طريؿ بػف زمؿ ويػو مػف أيػؿ الةوصػة ةػاف يػأتا الػومئـ  
ومسيما ومئـ امعراس مف أوف أعوة ، صل ب ل لؾ بطريؿ ا عراس ، صنسػبت يػ   الطب ػة 

وصػػية أب  حػػأ  –نسػب ا عػػراس  –وممػا يػػأؿ علػػى  لػػؾ   78يإليػ  وعرصػػت جماعتػػ  بػػ . 
ائالة) يإ ا أخلت عرسػا صػال تلترػت تلارػت المريػب وتخياػر المجػالس صػأفَّ ةػاف العػرس أبنائ  ق

ةثير الزحاـ خامر وم تنظػر صػا عيػوف أيػؿ المػرأة وم صػا عيػوف أيػؿ الرجػؿ لػيظف يػامء 
وأفَّ ل ب الطريلا ل ػب حيػث لػـ يعػرؼ   79يأنَّؾ مف يامء ويظف يامء أنَّؾ مف يامء ... 

ب ةما  ةر  السيوطا صا قولػ  ) يالطريلػا محأثػ  م توجػأ صػا العتيػؽ ساب ا صا ةالـ العر 
، ص ػػػأ ةػػػاف يعػػػرؼ سػػػاب ا بػػػػيالوارش، الواغػػػؿ ، ا شػػػـ ، الػػػزمؿ..  81يمػػػف ةػػػالـ العػػػرب 

. وتعأ حرةة الطريلييف حرةة قوية صا المجتمػع العباسػا و لػؾ لعنايػة ال ػأماء  80يوغيريا 
نهـ، وةثػػرة أخبػػاريـ وأشػػعاريـ أيفػػا صفػػال عػػف بهػػـ وأصػػراأيـ للةتػػب والرصػػوؿ الطويلػػة عػػ

 .   85يوفوح أيأاصهـ وغاياتهـ وة لؾ ةثرة زعمائهـ ال يف ي وموف م اـ المعلـ والموج 
وأيـ ما تميزو ب  يو مجايرتهـ بالطريلية وامصتخار بفمير الجماعػة بػأنَّهـ مػف  

وأسػلحتهـ بالعمػؿ يػو  . ومػف أيػـ أأواتهػـ 83يطب ة م تنـ عف الر يلػة أو السػلوؾ السػاء
التأنؽ والتعطر والعناية بالمظهر الخارجا صائؽ امعتناء   فَّ المظهػر الخػارجا يعػأ جػزءا 

 .  84يمهما صا عملهـ وعنصرا مف عناصر نجاحهـ 
والطريػػؼ صػػا ا مػػر أفَّ أحػػأ الطريليػػيف اسػػتطاع بمظهػػر  الرائػػع وتأن ػػ  الشػػأيأ  

أفَّ يويـ حارس المعتصـ بأنَّ  رسػوؿ مػف المػأموف  الالصت للنظر صفال عف رائحت  الرواحة
 .  85يصاأخل  حتى علـ ب لؾ المعتصـ صاعجب ب ةائ  مهارت  صا الخأاع 

والطب ة الرابعة المةأوف أفَّ مجموعة مف الرئات الهامشية التا تعيش علػى يػامش طب ػة 
مػػف الشػػحاتيف ، ولػػأت صػػا أاخلهػػا أصػػراأا   86ياجتماعيػػة مهمشػػة تشػػعر بالغربػػة والعزلػػة 

والمتسوليف جعلػوا التةسػب بامسػتجأاء وسػيلة للوصػوؿ إلػى مػاؿ اآلخػريف لجمػع الثػروات 
، صفػػال عػػف بعػػض المػػ ايب التػػا تعػػأ امسػػتجأاء جػػزءا مػػف ع ائػػأيا   87يوتحسػػيف الحػػاؿ

 .  88يةالنصرانية والبو ية 
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ةػؿ بلػأ وقأ وصرهـ المنجأ بأنَّهـ حيثما ل طوا س طوا ، صهـ يأخ وف مػف أطايػب  
بروح رافية ، صنجأيـ صا بغأاأ وقت الرماف ، وصا حلواف وقت التػيف ، وصػا الجبػؿ وقػت 
اللوز، وقأ وجأوا السعاأة وراحة الباؿ ويأوءيا وطمأنينة العيش صا ي   الصناعة، ما لػـ 

. ويػػ   الطائرػػة تعػػرؼ ببنػػا ساسػػاف صاصػػولها   89ييجػػأيا غيػػريـ صػػا الصػػناعات ا خػػرب
وي ا ما نتلمس  صا إحأب وصايا أحأ اآلباء مبن    91يساساف الرارسا،صارسية وماسسها 

صا تعلػـ صػف الةأيػة اقتػأاءة بمعلمهػـ ساسػاف قػائال صػا وصػية طويلػة جػاء منهػا ) يػا بنػا 
أوصػيؾ أْف تةػػوف نشػيطا وتلػػؽ ألػػوؾ صػا ةػػؿ حػوض وم تسػػأـ الطلػػب أو تتػ مر ص ػػأ ةتػػب 

   90ياؿ.على عصا شيخنا ساساف مف طلب جلب ومف جاؿ ن

والةأيػػة لغػػة يػػا) الصػػالبة صػػا ا رض والشػػأة صػػا الػػأير ، ي ػػاؿ) اةػػأب اصت ػػر،  
إ ا نستشؼ مف ي ا التعريؼ بأفَّ الةأيػة يػا   95يوي اؿ) م يةأيؾ ساالا أال م يلا عليؾ

ػػا الصػػالبة صهػػا التشػػبث باملحػػاح بالطلػػب  املحػػاح صػػا الطلػػب والشػػأة صػػا امسػػتجأاء أمَّ
إفَّ يامء الشحا يف وجأوا أفَّ المواجهة بػيف سػلطة والهأؼ المراأ ل  . للوصوؿ إلى الغاية

الثروة وسلطة الر ر مواجهة غيػر متةاصئػة ومةللػة بالخسػائر وصاشػلة ممػا أصعهػـ يػ ا إلػى 
أنماط مختلرػة مػف السػلوؾ وامنحراصػات صػا التةسػب ةالتسػوؿ والتشػرأ، بوسػائؿ مسػتعملة 

ال صػػػص المسػػلية والمػػػواعظ المتنوعػػة لةسػػػب عطػػػؼ ةالتحػػامؽ وامسػػػتعانة بالخطػػب أو 
الناس ولـ يةتؼ المةأال بهػ   ا سػاليب بػؿ تعأتػ  إلػى أسػاليب أخػرب م تخطػر صػا البػاؿ 
ةاأعػاء المػرض أو الجنػوف أو اأعػاء الػأيف ةالتعبػػأ والتنسػؾ .. وغيريػا ، وقػأ يصػؿ بهػػـ 

أو الجػػػرح أو ا مػػػر إلػػػى تعػػػريض أجسػػػاأيـ  نػػػواع مػػػف التشػػػويات ةػػػالحرؽ أو الطعػػػف 
وبػالرغـ مػف أفَّ الةأيػة يػا وسػيلة للتحػرر ا خالقػا وامجتمػاعا  .  93ي.. وغيريا الفرب

والتمػػرأ الغيػػر مػػنظـ، ةػػ لؾ شخصػػية المةػػأال التػػا تثيػػر امشػػمئزاز والةراييػػة ، إمَّ أنَّهػػا 
وقػأ زحرػت .  94يأصبحت عنأ بعػض الطوائػؼ والطب ػات صنػا مػف صنػوف اإلعجػاب والت ػأير 

لةأيػػة مػػف الطب ػػة العامػػة إلػػى طب ػػة الشػػعراء ، صالصػػورة المشػػرقة والحيػػاة الهانئػػة التػػا ا
يعيشها بعفهـ ت ابلها صورة مظلمة بائسة يعيشها بعفهـ اآلخر ال ال ةػاف م يجػأ حتػى 
قوتػػ  اليػػوما ، صظهػػر بمػػا يسػػمى التةسػػب بالشػػعر صالشػػاعر نػػاصؽ وةػػ ب وزيػػؼ الوقػػائع 

يػامء الشػعراء حرصػة  علػى المػاؿ، صأصػبا الشػعر عنػأ  وجمؿ الممأوح أمال صػا الحصػوؿ
   95ييتةسبوف صي  ممَّا ساعأ على نمو أأب الةأية.
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 املبحث الثالث
 املطلب األول : أبى الشمقمق ماله وما عليه 

. ول بػػ  أبػػو   96ييػػو مػػرواف بػػف محمػػأ وةنيتػػ  أبػػو محمػػأ ، نشػػأ صػػا البصػػرة بالبخاريػػة 
 .  98ي. والشم مؽ لغويا يو الطويؿ أو النشيط  97يالشم مؽ وب  عرؼ وب  اشتهر 

ويبأو أنَّ  نشأ ص يرا بائسا ساء الحظ    فَّ الر ر مزم  طيلة حيات  ممػا ألزمػ   لػؾ بينػ  
صا اطمار مسحوقة وثياب بالية متواريا عف الناس حتػى مماتػ  ، وي ػاؿ أنَّػ  إْف أؽ عليػ  

ْف لػـ يةػف سػةت عنػ . وعنػأما زار  أحأ باب  نظر إلي  مف وراء الباب إْف أعجب  ص تا ل  وا 
بعػػض الرص ػػة قػػالوا لػػ  أبشػػر إنَّػػا سػػمعنا رسػػوؿ ا  ي ػػوؿ ) إفَّ العػػاريف مػػف الػػأنيا يػػو 

 . 99يالةاسوف يـو ال يامة ص اؿ) إْف صا  لؾ ةنت أنا صا  لؾ اليـو بزازا
ج فػيؽ الصػأر ، يحػاأ المػزا 011يومف أيـ صرات  أنَّ  ةاف ) أيرت الشأقيف، قبيا المنظر

 . 010يقليؿ الحيلة خبيث اللساف ب الء المنطؽ  
مما ةاف ي ا ةل  سببا صا نب  النػاس إليػ  وتحػولهـ عنػ  وصػأيـ إليػ  ، صأصػبا صػعلوةا 
ص يرا بائيا حاقأا محرـو العطؼ والحب ممَّا أثر علػى عالقتػ  بمػف حولػ  مػف النػاس عامَّػة 

ة ومنهـ على سبيؿ المثاؿ إمَّ  الحصر) أبو بشػار بػف بػرأ الػ ال ةػاف يعطيػ   والشعراء خاصَّ
 .  015ي الأرايـ على طوؿ السنة ان اء شر  وخوؼ الرحش مف يجائ 

ػػا أبػػو العتاييػػة صةانػػت عالقتهمػػا صػػا غايػػة السػػوء وةانػػا ةػػؿ منهمػػا يػػرصض اآلخػػر وم  وأمَّ
ؽ . صمما ي ةر عف عالقتهما بأنَّ  اجتمػع يومػا أبػو نػواس وأبػو الشػم م يجلس صا مجلس 

صا بيت ابف ا يف صعنأما أخؿ عليهـ أبو العتايية اخرو الشم مؽ عف أنظار  وعنأما نظػر 
إلي  أبو العتايية ظن  جارية ص اؿ مبف ا يف متػى اسػتطرصت يػ   الجاريػة ص ػاؿ) قريبػا قػؿ 

 صيها ماحفر صمأ يأ  أبو العتايية للجارية قائال ) 
 ػػػػػػػػػػػػػا ا ترأوف على السائؿمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مأأت ةرا نحوةـ سائال

 ص اؿ أبو الشم مؽ )
 يشرا جوب صا استؾ مف أاخؿ  نرأ مف ةرؾ  اصيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 .   013يص اؿ أبو العتايية ) شم مؽ وا  وخرج غافبا 
ة لؾ مرواف بف أبا حرصة ال ال ةاف يهأأ  بالهجاء أوما أفَّ رصض اعطائ  مف  

  014ي.  عطايا الخلراء



 .........الهجاء صعلوك الشمقمق أبو  

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
55 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                          
                                                                                   

ربيع 12                                                                                                 
  الثاني
هـ1431   

كانون  31                                                                                                                
  االول

                                                         م                                              2112                                                                                                                  

 751                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

إفَّ بسبب ماةاف يعاني  مف الباس الشأيأ والر ر ترحؿ صا حياتػ  مػف مةػاف لمةػاف عسػى 
ولعؿَّ أْف يجأ فالت  صخرج مف البصرة إلػى بغػأاأ عاصػمة الخالصػة كمػال أْف يحظػى بػبعض 
المةاصئات شأن  شأف غير  إمَّ أفَّ ةؿ محاومت  باءت بالرشؿ ولـ يوصػؽ صيهػا صغفػب منهػا 

اجيا ناقأا موجعا . ثـ خرج مف بغأاأ راحال إلى بػالأ صػارس وقػأ أحسػف إليػ  والػا خارجا ي
. صأشػار إلػى ةرمػ . ولةنػ  ترةػ  عائػأا إلػى بغػأاأ يائسػا حزينػا  نيسابور أبو يماف الغالبا

نيػػػة مػػػف حػػػأوأ الثمػػػانيف ومئػػػة مةمػػػال حياتػػػ  بػػػالباس والر ػػػر واإليمػػػاؿ حتػػػى واصتػػػ  الم
 .   015ييجرية

ػػا شػػعر   ف ويػػزؿ ةثيػػرا وقػػأ يجػػأ ويصػػؿ ص ػػأ اختلرػػت اآلراء صيػػ  صػػالمبرأ يػػرب بأنَّػػ  لحػػأمَّ
ػا المرزبػانا صي ػوؿ ) بػأفَّ  017ي. وابف المعتػز يصػرح بػأفَّ شػعر  ةلػ  نػواأر  016يصواب  . أمَّ

. و ةر ابف عبأ رب  بأنَّ  صعلوؾ طريػؼ  018ييجاء  ةثير والعاطرة فعيرة إمَّ مانأر منها
 .   019يأأيب 

مح ؽ الأيواف ةانت ل  وجهة نظر ويا بأنَّػ  يشػاعر يػنظـ المويبػة جنػى عليػ  امخرػاؽ و 
 . 001يالمستمر مف حيات  وأفَّ ةاف مف شعر  عأأ مف ا بيات سخيرا ب يئا 

ػػا أخػػاؼ  لػػؾ منػػ  بشػػار بػػف بػػرأ وغيػػر  مػػف الشػػعراء. ممػػا  وأنَّػػ  صػػاحب شػػعبية ةبيػػرة ممَّ
. ولشػوقا فػيؼ رأال صػا أشػعار  صػا   000يشر يجائ أوصلهـ إلى أصع الجزية إلي  ان اء 

إنَّها تسوأيا روح الشعبية ولـ يملػؾ الجزالػة والرصػانة لػيس   نَّػ  ميملػؾ مويبػة المعػانا 
 .  005يا صيلة وأنَّما   نَّ  ينظـ عرو الخاطر

ومف وجهة نظرال أقوؿ) إفَّ الر ر ال ال يعاني  صاحب  صفال عف سوء الخل ة وصأ الناس 
  ةلها عوامؿ تأصع الررأ للترو  بأقواؿ تعبر عما صا أاخلها بألرػاظ قبيحػة جارحػة تعبيػرا عن

 عف الةر  والمأساة ال ال يعيشها الررأ صا مجتمع ظالـ قاسا وي ا مايعرؼ بالهجاء . 
 
 
 
 
 
 



 .........الهجاء صعلوك الشمقمق أبو  

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
55 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                          
                                                                                   

ربيع 12                                                                                                 
  الثاني
هـ1431   

كانون  31                                                                                                                
  االول

                                                         م                                              2112                                                                                                                  

 753                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

 املطلب الثاني 
 الشاعر واهلجاء

   003يأح يجػاء أال شػتم  بالشػعر ويػو خػالؼ المػ –يجػا  –يجوا  –يجا   –ي اؿ ) يجا 
ويو ي السب وتعأيأ المعايػب ويةػوف صػا الشػعر غالبػا ، وي ػاؿ ) ي تهاجيػا يجػا ةػؿ واحػأ 

والهجاء أيفا ت طيع اللرظة وتهجيتهػا ، صعنػأما سػاؿ أحػأيـ ) ات ػرا   004يمنهما امخر   
. ويػػأتا   005ي مػػف ال ػػركف شػػيئا ، قػػاؿ ) وا  مػػا أيجػػو منػػ  حرصػػا ، أال مػػا اقػػرا منػػ  حرصػػا

   006ياء بمعنى ال ـ صالمراة تهجو زوجها أال ت ـ صحبت  الهج

والهجاء يعأ مف ا غراض والرنػوف الشػعرية التػا تتمتػع بحريػة واسػعة صهػو م يعػانا مػف 
ال يوأ أو الحأوأ صا التعبير عػف عواطػؼ السػخط والغفػب تجػا  شػخص أو جماعػة يريػأ 

  صللهجػاء أومػا فػحية تنت ػأ ، امنت اـ منها لما يله  صا صأر  مػف ح ػأ أو فػغينة . لػ ا
مح  ػػا بػػ لؾ غايتػػ  صػػا  007يوتجػػرأ مػػف ال ػػيـ والمثػػؿ ةاشػػرا عػػف عيوبهػػا ب صػػأ ايانتهػػا 

يتحريؾ قراء  نحو الن أ وامأانة وعليػ  صػا سػبيؿ  لػؾ يػأصعهـ نحػو عواطػؼ شػتى تتػراوح 
يػػة بػػيف الفػػحؾ والهػػزء وامحت ػػار والغفػػب والةػػر  ، والمشػػاعر المسػػتثارة تعتمػػأ علػػى جأ

 . 008يالعيوب موفع الهجوـ ، ةما تعتمأ على الموقؼ ال ال يتخ   المالؼ نرس   

وقأ اعتمأ  الةثيػر مػف الشػعراء وقػالوا صيػ  حتػى أطلػؽ علػيهـ مصػطلا الشػعراء  
الهجائيف وأصبحوا صػا أائػرة الهجػاء صةلمػا  ةػر الهجػاء  ةػرت معػ  أسػماء قػأ لمعػت صيػ  

عامة صػأعتهـ لهػ ا اللػوف الػ ال يػو تجسػيأا لمالمػا  واةثرت من  و لؾ لظروؼ خاصة أو
الشر والشػعور بػالن ص والفػعؼ وتعبيػرا عمػا يخػتل  النرػوس مػف يمػـو وكمـ، صيسػلبوف 

 المهجو مف ةؿ ال يـ والرفائؿ ورمي  بما يستحؽ مف الر ائؿ.

إمَّ أفَّ بعض الرحولة مف الشعراء قأ تحشموا صا رةوب  على ما صي  مػف مخػاطر  
. وقأ نظر الن اأ صا الهجاء صوجأوا أفَّ الهجاء الم  ع يو مجػرأ   009يصا السباب  الس ط

، أمَّا ما ةاف أشأ  وقعا صا النروس وأةثر  إيالما صا المشػاعر  051يسب أو شتيمة م أةثر
، وأجػوأ  مػا ةػاف يسػلب اإلنسػاف صفػائل   050ييو مػا ةػاف صػاأقا م صحػش صيػ  وم اقػ اع

ػػا أبلغػػ  صهػػو يمػػا خػػرج مخػػرج التهػػزؿ  055يؽ للمعايػػب الجسػػأيةالنرسػػية أوف التطػػر ، أمَّ
والتهاصػت ومػػا اعتػرض بػػيف التصػريا والتعػػريض ومػا قربػػت معانيػ  ، سػػهؿ حرظػ  واسػػرع 
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علوق  بال لب ولصوق  بالنرس ، صأمَّا ال  ؼ وامصحػاش صسػباب محػض لػيس للشػاعر صيػ  
 . 053يإمَّ ع ام  الوزف 

مػر بػف العػالء يػرب أفَّ خيػر الهجػاء يػو ي مػا تنشػأ العػ راء أمَّا خير  صيرب أبو ع 
 .  054يصا خأريا صال ي با بمثل    

ت ب ب الهجاء ما بػيف ال بػوؿ والػرصض صػا المجتمعػات التػا سػب ت العصػر العباسػا ، إمَّ 
 فَّ مجتمعػ  تميػز بػالترؼ والنعػيـ ورغػأ العػيش  -العصػر العباسػا   –أنَّ  قأ تطػور صيػ  

. وال ال ةاف سببا قويا صػا اتسػاع موجػة   055يى أثريا روح الرةاية والسخرية صشاعت عل
يةػاف أسػرع ا غػراض الشػعرية اسػتجابة لهػ ا  –الهجاء  –الهجاء صلشأة ارتباط  بالنرس 

التطور ص أ ةثر شعراا  واتسع نطاق  وتوطأت موفوعات  السياسية والم يبية والشخصػية 
عف التهاجا ال أيـ وخاصة يجاء العصبيات بعػأ أْف خرػت وامجتماعية صاصاب تحوم بينا 

   056ي حأة ي   العصبيات إلى حأ ةبير متغلغال صا مطاعف خل ية ونرسية 

بما أفَّ المجتمػع العباسػا تميػز ب سػوت  وظلمػ  علػى أصػراأ  خػرج مػف يعبػر عػف عواطرهػا 
طب ػػة العامػػة ومشػػاعريا بأسػػلوب سلسػػؿ وبألرػػاظ بسػػيطة ويػػـ الشػػعراء مسػػيما شػػعراء ال

. صتػػػأثروا بلغػػػات أيلهػػػا   057يالشػػػعبية و لػػػؾ   فَّ بعفػػػاة مػػػنهـ نشػػػأ ص يػػػرا وحتػػػى معػػػأما
. وقػأ عػرؼ بهػ ا اللػوف واشػتهر بػ  الشػاعر أبػو الشػم مؽ   058يم تبسيف ا لراظ العامية

صهو يأشأيـ ص را وتعاسة وقأ احتسى مرارة املـ والحرماف بصػبر بػالغ بعػأ أْف قػأر لػ  أْف 
 .  059ي ف حيات  اخراقا متواصال وسعيا أائبا صا سبيؿ الحصوؿ على النعمة تةو

وبما أفَّ الهجاء مف أيـ الرنوف الشعرية تمثػيال لحيػاة العامػة توجػ  الشػعراء توجػ  شػعبا 
و لػػؾ لمػػا يسػػاعأيا مػػف سػػرعة امنتشػػار بػػيف ا صػػراأ وا وسػػاط الطب يػػة ولػػ لؾ ةػػاف  بػػا 

صةانت أمامية  ات روح شعبية است طب ب  عامػة  –لشعبا الهجاء ا –الشم مؽ قوؿ صي  
الناس وعةس مف خالل  جوانب الحياة اليومية والتا تبعث الرةاية والتسػلية صػا نروسػهـ 

. متنوعػػا مػػف يجائػػ  مػػابيف الخبيػػث والمػػاجف   031يصل ػػب بػػ لؾ بشػػاعر النزعػػة الشػػعبية 
 .   030يوالساخر والال ع والمح ر والراحش منها صا يجاء قائال 

 إفَّ ريػػػػػػػػػػػػػػاح اللػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػح 
 ةرػػػػػػػػػػػػػػػػا  قرػػػػػػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مرتاحػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

 ميطمػػػػػػػػػػػػع الخنزيػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػلح  
 قػػػػػػػػػػأ يػػػػػػػػػػئس الحػػػػػػػػػػأاأ مػػػػػػػػػػف صتحػػػػػػػػػػ 
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صها صورة ساخرة له ا البخيؿ صمف شأ  بخل  ةر  من ػبض ميرػتا ة رػؿ فػاع مرتاحػ  . 
 .  035يوقوؿ اخر 

 الصػػػػػػػػػػػػأؽ مػػػػػػػػػػػػف اصػػػػػػػػػػػػوايهـ عل ػػػػػػػػػػػػـ
 وةلهػػػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػػػا بخلهػػػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػػػاأؽ

 

 ا الوامصػػػػػػػػؾ مثػػػػػػػػؿ العسػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػ 
 وصػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػأب لػػػػػػػػػػيس بأسػػػػػػػػػػتا 

 
صلرظ  يالصأؽ  ينا تجرال باتجاييف مختلريف صا وؿ ميجرال على ألسنتهـ والثانا يملػاء 
جيػػوبهـ ، وقػػأ توسػػع صػػا أشػػعار  بالحػػأيث عػػف الػػبخالء ص ػػأ ةػػانوا شػػغلة الشػػاغؿ   نَّهػػـ 

ء الػبخالء سبب الجوع والر ر وا لـ والحرماف ال ال يعانا يو منػ  وغيػر  مػف العػواـ صهػام
مف ا غنياء يتمنعػوف بطيبػات ا رض والزينػة ويػـ بالم ابػؿ يتمتعػوف بالحرمػاف صعػأ يمػف 

 .  033يأعظـ شعراء عصر  تعبيرا عف الر ر  
 )  034يومنها يهجموا سعيأ بف سلـ يجاء عنيرا ي وؿ 

 ييهػػػػػػػػات تفػػػػػػػػرب صػػػػػػػػا حأيػػػػػػػػأ بػػػػػػػػارأ
 وا  لػػػػػػػػػػػو ملػػػػػػػػػػػؾ البحػػػػػػػػػػػار بأسػػػػػػػػػػػريا
 يبغيػػػػػػػػػػػػػ  منهػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػرب  لطهػػػػػػػػػػػػػور 

 

 أفَّ ةنػػػػػػػت تطمػػػػػػػع صػػػػػػػا نػػػػػػػواؿ سػػػػػػػعيأ 
 واتػػػػػػػػا  سػػػػػػػػلـ صػػػػػػػػا زمػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػأوأ
  بػػػػػػػػػػػػا وقػػػػػػػػػػػػاؿ تػػػػػػػػػػػػيممف بصػػػػػػػػػػػػعيأ

 
صها صورة وافحة لشأة البخؿ الػ ال يحملػ  سػلـ صلػو ةػاف بحػرا مػف المػاؿ مغػرؼ نرسػ  
صي  خيرا مف أْف يةـر بػ  أحػأا، ثػـ يتبعػ  ب ػوؿ كخػر يػامال بػيف طياتػ  السػخرية والتح يػر 

 )  035يوالمجوف ي وؿ 
 عليػػػػػػػ  صػػػػػػػاتر الطػػػػػػػرؼ فػػػػػػػاحةاصسػػػػػػػلـ 

 بأصػػػػػػػػػػػلع الجػػػػػػػػػػػرو جهػػػػػػػػػػػـ غفػػػػػػػػػػػنرر
 اصػػػػػػـ واعمػػػػػػى يػػػػػػنغض الػػػػػػأير رأسػػػػػػػ 

 

 وصػػػػػوت لػػػػػ  بالحػػػػػارث بػػػػػف عبػػػػػاأ 
 ومعػػػػػػػػاوأ طعػػػػػػػػف جػػػػػػػػائؼ وسػػػػػػػػناأ
 يسػػػػػػػير علػػػػػػػى ميػػػػػػػؿ بغيػػػػػػػر قيػػػػػػػاأ

 
ولػػػـ يسػػػلـ جميػػػؿ بػػػف محرػػػوظ امزأال عامػػػؿ يحيػػػى البرمةػػػا مػػػف لسػػػان  صهجػػػا  بالنسػػػؽ 

 )  036يغنى ي وؿ والمجوف ونسبة الوفع قبؿ تسل   سلـ المجأ وال
 ويػػػػػػػػػػػػػػػ ا جميػػػػػػػػػػػػػػػؿ علػػػػػػػػػػػػػػػا بغلػػػػػػػػػػػػػػػة

 الحمػػػػػػػػػػػار يػػػػػػػػػػػروج ويغػػػػػػػػػػػأ وةأيػػػػػػػػػػػػ....
 وقػػػػػػػػػػػأ ةػػػػػػػػػػػػاف يعػػػػػػػػػػػأو علػػػػػػػػػػػػى رجلػػػػػػػػػػػػ  

  037يويرجػػػػػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػػػػػررا إلػػػػػػػػػػػػػى أيلػػػػػػػػػػػػػ 
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 وقػػػػػػػػػػػػػػػػػأ زعمػػػػػػػػػػػػػػػػػوا أنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػاصر
 ةػػػػػػػػػػػأنَّا بػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػأ أعػػػػػػػػػػػا  ا مػػػػػػػػػػػاـ

 

 وأفَّ التزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةل 
 وا ف ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 .   038يول  صي  قوؿ كخر 

 ةػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػيم تخالػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػيف يبػػػػػػػػػػأو
 سػػػػػػػيؿ اعنػػػػػػػا ابػػػػػػػف محرػػػػػػػووجميػػػػػػؿ الر  

 الرػػػػػػػػػػػػػت اسػػػػػػػػػػػػػت  الرياشػػػػػػػػػػػػػؿ حتػػػػػػػػػػػػػى
 يأخػػػػػػػػ  امسػػػػػػػػوأ الػػػػػػػػ ال يغػػػػػػػػرؽ الحػػػػػػػػػ
 ليػػػػػػػػػػث غػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػأبر  حػػػػػػػػػػيف يل ػػػػػػػػػػى
 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت أار  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال رأ  اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  اؾ شػػػػػػػػػػػػخص بػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػاا يػػػػػػػػػػػػواف

 

 صػػػػػػػػػوؽ بر ونػػػػػػػػػ  ةشػػػػػػػػػخص حجػػػػػػػػػازال 
  039يظ عػػػػػأو النػػػػػأب وسػػػػػلـ المخػػػػػازال

 مػػػػػػػػػػػػا لتشػػػػػػػػػػػػةى للطعػػػػػػػػػػػػف بالعةػػػػػػػػػػػػاز
  041يواء منػػػػػػػػػػ  ةأسػػػػػػػػػػتي  المنخػػػػػػػػػػاز

 ـ البػػػػػػػػراز وجبػػػػػػػػاف صػػػػػػػػا الحػػػػػػػػرب يػػػػػػػػو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ومزاؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػائا الأارشػػػػػػػػػػػػػػػػازال
 ةهػػػػػػػػػػواف الخ صػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػى الخبػػػػػػػػػػاز

 
يا تعأ مف الم طوعات الطويلة إلى حوت أيوان  ص أ وصلت عأأ أبياتهػا سػتة عشػر بيتػا 
مػػابيف المػػأح والشػػةوب ثػػـ الهجػػاء ويػػ ا قليػػؿ مػػف شػػعر  وقػػأ حملهػػا ألرػػاظ ب يئػػة قاسػػية 

هػػو  و شػػأف مح ػػر بػػيف أصػػراأ قبيلتػػ    نَّػػ  متوجهػػا لػػ  بػػالخزال والسػػوء والر يلػػة والهػػواف ص
 جباف صا الحرب وبخيؿ عنأ الجوأ .

أمَّا مف يسمى معبأا ص أ ترننف مف الحط مف شػأن  صلػـ يبػؽه لػ  معػز  وم ةرامػة حتػى عػأ 
 )  045يي وؿ   040يمف يأخبث ما يجا   

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامف يامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ معبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأا
 لػػػػػػػػػػػػػػو أفَّ صػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػتؾ أريمػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػيف أيػػػػػػػػػػػػػػػؿ زمانػػػػػػػػػػػػػػػ   
 بلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتل  

 
إفَّ الحػػظ العػػاثر الػػ ال مـز الشػػاعر أبػػو الشػػم مؽ وخيبػػة ا مػػؿ التػػا تالح ػػ  أينمػػا يػػولا 
وجهػػ  وةػػ لؾ صػػأ اصػػحاب النرػػو  عػػف مسػػاعأت  وتوسػػالت  للػػرزؽ جعلػػت منػػ  رجػػال صػػا 

ال عروبػػػة وم نخػػػوة وم ةػػػراـ مواقرػػػ  صهجػػػايـ يجػػػاء حػػػاأا واصػػػرا إيػػػايـ بػػػأنَّهـ عػػػرب بػػػ
 )  043يي وؿ
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 واؿ صػػػػػػػػػػػػػػػػال مػػػػػػػػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػػػػػػػ
 إمَّ ب ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحوا
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال وؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأوا حاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ؿ وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ صجعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعرب 
 بالمصػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػف قشػػػػػػػػػػػػػػر ال صػػػػػػػػػػػػػػب
 والع ػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ريػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػرب

 
وم يتوانى أبو الشم مؽ عػف الصػور ال بيحػة التػا ةػاف يرسػمها للمهجػو و لػؾ للحػط مػف 

ويػ ا مػا شأن  والسخرية منها صفال عف افحاؾ الناس علي  صيظهر بأسوا مظهر أمػامهـ 
يفعون  بأيأيهـ مف شأة بخلهـ ، صةاف موقر  مع المنصور بف زياأ وابن  موقؼ الهاجا 
السػػاخر ، صعنػػأما ويػػب منصػػور بػػف زيػػاأ عشػػرة أرايػػـ ص ػػط للشػػاعر   نَّػػ  معػػروؼ بشػػأة 

 )  044يبخل  ، رصض  لؾ ابن  محمأ وويب  مئة أريـ ات اء شر  ص اؿ صيهما ماأحا ياجيا 
 واصفػػػػػػػػػػػػػال  لػػػػػػػػػػػػوم ابػػػػػػػػػػػػف منصػػػػػػػػػػػػور

 
 سػػػػػػػػػػػػػػلحت صػػػػػػػػػػػػػػا لحيػػػػػػػػػػػػػػة منصػػػػػػػػػػػػػػور 

 
. لةػف صػحبتهما لػـ تػأـ  045يصلما بلغ ابن  محمأ  لؾ قاؿ ) أنَّما خرنا ي ا وما اصلتنا منػ  

 )  046يصتحوؿ مأيح  إلى يجاء، قائال صي  
 ماةنػػػػػػػػػػػػػت أحسػػػػػػػػػػػػػب أْف الخبػػػػػػػػػػػػػز صاةهػػػػػػػػػػػػػة 
 الحػػػػػػػػػابس الػػػػػػػػػروث صػػػػػػػػػا اعرػػػػػػػػػاح بلغتػػػػػػػػػ 
 يػػػػػػػػػبس اليػػػػػػػػػأيف صمػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػطيع بسػػػػػػػػػطهما

 

 أرض بػػػػػػػػػف منصػػػػػػػػػور حتػػػػػػػػػى نزلػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػى 
  047يخوصػػػػػا علػػػػػى الحػػػػػب مػػػػػف ل ػػػػػط العصػػػػػاصير

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ ةريػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػأا بالبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػامير
 

ْف ةانػت لرظػة عاميػة أارجػ  قػأ  صهػو لػـ يتػرؾ لرظػ  قبيحػة مػف قاموسػ  إمَّ و ةػر  حتػى وا 
تخأش ا سػماع وتنرػر منهػا امقػواؿ ةلرظػ  يخػرا  التػا يجػا بهػا الشػاعر مػرواف بػف أبػا 

التػػا صػػاز بهػػا مػػف المهػػأال ص ػػاؿ ئا مػػف مػػاؿ جائزتػػ  حرصػػة عنػػأما رصػػض اعطائػػ  شػػي
 ) 048يصي 

 ف ت ػػػػػػػػػػػػػػػا عنبػػػػػػػػػػػػػػػرالحيػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػروا
 صمػػػػػػػػػػػػػػػػا ي يمػػػػػػػػػػػػػػػػاف بهػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػاعة

 

  خػػػػػػػػػػػػػػػػالط مسػػػػػػػػػػػػػػػػةا خالصػػػػػػػػػػػػػػػػا ا صػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 إمَّ يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوأاف جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا

 
 )  049يوة لؾ تشبيههـ بأسوء الحيوانات وصراتها ي وؿ ياجيا 

 الطريػػػػػػػػػػػؽ الطريػػػػػػػػػػػؽ جػػػػػػػػػػػاءةـ امحػػػػػػػػػػػػ
 رػػػػػػػوابػػػػػػف عػػػػػػـ الحمػػػػػػار صػػػػػػا صػػػػػػورة ال

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؽ رأس امنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف وال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رة  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ وخػػػػػػػػػػػػػػاؿ الجػػػػػػػػػػػػػػاموس والب ػػػػػػػػػػػػػػرة
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 يمشػػػػػػػػػػػػػا رويػػػػػػػػػػػػػأا يريػػػػػػػػػػػػػأ حل ػػػػػػػػػػػػػتةـ 
 

  051ي ةمشػػػػػػػػػػػػا خنزيػػػػػػػػػػػػر  إلػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػ ر 
 

لـ يةف الهجاء ساب ا يبلػغ مبلػغ الرحػش وامصػأاع أاقصػى حػأوأ  الوصػؼ بػالجبف والبخػؿ 
الطب يػػة التػػا  إمَّ أفَّ مػػع التطػػورات التػػا حػػأثت للحػػاةـ والمحةػػـو صفػػال عػػف امختالصػػات

صرفػػتها المأنيػػة سػػاعأت الشػػعراء علػػى تزويػػر الةػػالـ صػػانطل وا يي ولػػوف بالسػػنتهـ مػػاليس 
ب لػػوبهـ أو مػػايو صػػا قلػػوبهـ وسػػهؿ علػػى ةػػؿ مػػأع أفَّ يػػأعى، وةػػؿ مرتػػر أْف يةػػ ب وةػػؿ 

.  050يقانوف  يحميها وم رقيب يصونها  عربيأ أْف يهلهؿ أعراض الناس ولـ يةف لألخالؽ
اأ الرحػػػش صػػػا الصػػػورة الهاجيػػػة وزاأ ال ػػػ ع مػػػف اللرػػػظ والمعنػػػى وزاأت وتطػػػورت لهػػػ ا ز 

 امساءة مهما ةانت الواقؼ أمامهـ أفَّ ةاف حاةما أو صرأا عاأيا أو صأي ا أو شاعرا. 
وةانت للرئة ا خير  أورا صا حياة الشاعر واياجي    نَّ  لـ يح ػؽ حلػـ النجػاح، ولػـ تةػف 

لرػاء وا مػراء علػى عةػس ةثيػر مػف الشػعراء الػ يف نػالوا جػوائز ل  حظو  عنػأ الحةػاـ والخ
عأيأة وواسعة مف مختلؼ الطب ات صحمل   لؾ على حسأيـ أو الح أ عليهـ صلػـ يةػف لػ  
ريابهـ بشعر  ليحصؿ على مايصػلوف عليػ  مػف الجػوائز ومػنهـ الشػاعر  إمَّ التوج  أيهـ وا 

أبو الشم مؽ من  ابف يهب ل  شيئا مػف سلـ الخاسر صمما يروب عنهما أنَّ  طلب الشاعر 
 .  055يجائزة نالها صرصض سلـ  لؾ ص اؿ ياجيا أما  بالراظ ب يئة 

 يػػػػػػػػػػػػػػا أـ سػػػػػػػػػػػػػػلـ يػػػػػػػػػػػػػػأاؾ ا  زورينػػػػػػػػػػػػػػا
 مػػػػػػػػػا أفَّ  ةرتػػػػػػػػػؾ إمَّ يػػػػػػػػػاج لػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػبؽ

 

  053يةيمػػػػػا ننػػػػػػ.... صػػػػػرأا أو تنػػػػػػ....  
 ومثػػػػػػػؿ  ةػػػػػػػراؾ أـ السػػػػػػػلـ يشػػػػػػػجينا

 
 ) 054يعؼ عف ال وؿ صا والأت  صاعطا  خمسة أنانير طالبا من  أفَّ ي

 ) 055يول  صي  صوؾ كخر عنأما جاا  يستمحي  صمنرع  ص اؿ اسمع إ ا قولا 
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثنا أفَّ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلما
 صهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ميحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئا
 وا  ا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 قػػػػػػػػػػػػػػػػـ صمػػػػػػػػػػػػػػػػػر رايبػػػػػػػػػػػػػػػػؾ امصلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

  056ييشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتةا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ... 
 غيػػػػػػػػػػر أيػػػػػػػػػػػ ... صػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػت غيػػػػػػػػػػر  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحليلا نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
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مَّ الهجاء . صةاف  وةانت عالقت  مع الشاعر بشار بف برأ عالقة سيئة ت ـو على العطاء وا 
 يعطي  صا ةؿ سنة مائتا أريـ ليت ا لسان  الهاجا .

صرػػا حػػأيث أار بينهمػػا عػػف سػػبب اعطػػاء بشػػار بػػف بػػرأ  بػػا الشػػم مؽ المػػاؿ أجابػػػ  
ؾ رأ عليػ  قػائال ) الشم مؽ ) لئال أيجوؾ وعنأما عػأأ  بشػار بػف بػرأ إ ا يجػوننا يجوتػ

 )  057يية ا يو ؟ ص اؿ صي  
 إنَّػػػػػػػػػػػػػا إ ا مػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػاعر يجانيػػػػػػػػػػػػػ 
 اأخلتػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػ  عالنيػػػػػػػػػة 

 

 ولػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػوؿ لػػػػػػػػػػػ  لسػػػػػػػػػػػاني  
  058يبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار يابشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار .... 

 
ػػا يػػروب  059يصػػأراأ يبػػأبف الزانيػػة  صأمسػػة  بشػػار ومنعػػ  عػػف ال ػػوؿ وأصػػع لػػ  مايريػػأ . وممَّ

سلـ لبشار بعشرة كمؼ أريػـ صوصػؿ خبػر للشػم مؽ صجػاا   عنهما أيفاة أنَّ  أمر ع ب  بف
 )  061يطالبا مف عطايا  صرصض بشار  لؾ صرأ علي  قائال ) أنَّى مررت بصبياف ينشأوف 

 يللينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يللينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 أفَّ بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ

 

 طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  لتينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 تػػػػػػػػػػػيس اعمػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػرينة

 
 )   060يصاخرج بشار مائتا أريـ وقاؿ خ يا وم تةف راوية الصبياف

ل أ استررغ الشاعر قسما ةبيرا مف أشػعار  صػا وصػؼ ال سػوة والتعاسػة والبػاس ومػا ةػاف 
يعاني  مف الفيؽ والحرماف المتواصػؿ ، و لػؾ من طػاع أسػباب الػرزؽ والعجػز عػف تػوصير 
أسس العيش ، لسػأ رم ػ  ورمػؽ أومأ  . صيصػؿ بػ  الحػاؿ إلػى السػخرية مػف نرسػ  ناأبػا 

   065يحظ  ي وؿ ) 
   شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةرا  الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ةنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ طرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ... أواب
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػرض نرسػػػػػػػػػػػػػػػػػا بهػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا

 

 أمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ويرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرال 
 صصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت ارفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

  063يصةنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ارةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ... 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

صأمػػاـ ص ػػرة ينػػاؾ مػػف عػػاش غنػػا المػػاؿ ميسػػور الحػػاؿ صةانػػت شػػةوا  المريػػرة لمػػف ان طػػع 
يعبػر عمػا صػا أاخلػ  مػف ألػـ وحسػأ  منهـ الرجػاء والةػـر صتحولػت شػةوا  إلػى يجػاء م ع
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وةر  لهـ ولبعض الشعراء ال يف ينالوف مام ينال  صيػن ض علػيهـ شػأنهـ شػأف غيػريـ مػف 
أصػػحاب السػػلطة والحةػػـ بهجػػاء مسػػع ، ممػػا أصعػػت الةثيػػر مػػنهـ لخشػػيت  وخشػػية يجائػػ  

 ص أموا ب لؾ ل  الطاعات مف العطايا التا ينالونها . 
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 اخلامتة :
 اسة توصلت إلى ما يأتا ) بعأ ي   الأر 

إفَّ امختالؿ امقتصاأال وامجتماعا والرػتف وامفػطرابات الأاخليػة ةانػت عػامال مهمػا مػف عوامػؿ  -
ظهػػور الصػػعلةة والصػػعاليؾ مسػػيما عنػػأ رصفػػهـ لت ػػأيـ الطاعػػات والػػومء إلػػى أصػػحاب الحةػػـ أو 

 ال بيلة .
ممػا فػاعؼ الر ػر والتسػوؿ والتشػرأ صعػاش  إفَّ الحةاـ والخلراء والوزراء ايملوا الشعب وواجباتػ  -

أبناا  صا فيؽ شأيأ وباس عسػير صان سػـ المجتمػع إلػى طب تػيف طب ػة ا ثريػاء وطب ػة الر ػراء 
 ال يف تصعلةوا على ص ريـ وحالهـ الساء . 

لةػػؿ عصػػر أسػػباب وعوامػػػؿ صػػا صػػعلةة أبنائػػػ  وبػػ  تتميػػز طب اتػػػ  وتختلػػؼ وسػػائل  المناسػػػبة  -
  صلةؿ عصر وسائل  الخاصػة التػا تن ػع صػا عصػر  وقػأ متنرػع صػا عصػر لمجتمع  وبيئت  وناس

 كخر تبعا للتطورات التا تحأث للمجتمع .
عأ الهجاء مف ا غػراض التػا يهابهػا ا صػراأ وال بائػؿ مسػيما صػا العصػور الجايليػة ص ػأ ةػاف لػ   -

ايـ الرسػوؿ الةػريـ عػف صوتا أويا عنأيـ إمَّ أنَّ  سةت عن  الشعراء وم سيما الال ع من  ص أ نهػ
والػػأصاع عنػػ  ويجػػائهـ بمػػا بتسػػلوب  ات  –الرسػػوؿ الةػػريـ  –قولػػ  صلػػـ يسػػتخأمو  إمَّ لػػرأ عػػأو  

ألراظ مناسبة بمعنايا وليس بلرظها أمَّا أمويا وعباسػيا ص ػأ تػأج  الهجػاء عنػأيما واشػتعؿ الةػالـ 
 ية صا العصر العباسا .صي  مسيما عنأ ن ائض الشعراء ا موييف وشعراء الم ايب السياس

اشػػتهر صػػا الهجػػاء العأيػػأ مػػف الشػػعراء ومػػنهـ الشػػاعر أبػػو الشػػم مؽ وبػػالرغـ مػػف أفَّ أيوانػػ  لػػـ  -
يبلغ ما بلغ  الرحولة مف الشػعراء إمَّ أنَّػ  اسػتطاع أْف يرةػب سػلـ الشػعراء ويةػوف واحػأا مػف أيػـ 

شػت  ويػ ا إْف أؿ صيػأؿ علػى أفَّ مف قالوا صي  صأثار حريظ  بعض الأارسيف وأطل وا علي  تسميات 
أبياتػ  ال ليلػػة قػأ اسػػتطاع بهػا أْف يصػػؿ إلػى مبتغػػا  مػف الشػػةوب والهجػاء ووصػػؼ الر ػر وشػػأت  

 وغيريا. 
 وصؼ مظاير الر ر وصرا رائعا ملئيا بالسخرية الحزينة المالمة .  -
هـ وتعلػؽ امتاز شعر  بالشعبية السلسة والتا يصؿ إلى أحاسػيس الشػعب ومشػاعريـ صتػأخؿ قلػوب -

 با يانهـ .  
لػػـ تةػػف ينالػػؾ أسػػباب وافػػحة إلػػى تصػػعلة  ص ػػأ تعػػأأت ا سػػباب منهػػا ظػػروؼ المعيشػػة التػػا  -

عاشها وصأ أيؿ الماؿ مالهـ عن  م ابؿ عطايػايـ الشػأيأة لمػف حولػ  مػف الشػعراء أـ لحػؿ يػ   
 العوامؿ اجتمعت مع بعفها لتجعؿ من  صعلوةا حاقأا راصفا لواقع الحاؿ . 

 شعراء الهجاء الخبيث الم  ع حتى أفَّ ةثيراة خشو  ل لؾ مأو  بالعطايا مسةات  .عأ مف  -
ينالؾ ةثير ممف تغيرت حيػاتهـ مػف الر ػر إلػى الغنػى أو تغيػر حظهػـ مػف السػاء إلػى الجيػأ أمَّػا  -

 الشاعر أبو الشم مؽ ص أ مزم  الحظ العاثر طيلة حيات  صعاش ومات ص يرا . 
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اىفزر٘ح الثرِ اىَؼَربس  . ْٗٝظرش: 324، ؿ 6، ط1965ْٝظش: اىنبٍو فٜ اىزربسٝخ ، طجؼرخ ثٞرشٗد  .66

 .  27)ٍقذٍخ اىنزبة( ، ؿ
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 .  42ْٝظش: اىؼٞبسُٗ ٗاىؾطبس اىجربددح فٜ اىزبسٝخ اىؼجبعٜ ، ؿ .69

 ْٝظش: ىغبُ اىؼشة ٍبدح َػَٞش . .70

 .901/ ؿ11، ط1719عو ٗاىَي٘ك طجؼخ ربسٝخ اىش .71

 .  443 – 430، ؿ 1ط، 1977ً. ُ ، طجؼخ  .72

 .  90 -19ْٝظش: اىؼٞبسُٗ ٗاىؾطبس اىجربددح فٜ اىزبسٝخ اىؼجبعٜ ، ؿ .73
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بسٝخ ثررررذاد ، ، رررر 313 – 371، ؿ 5، ٗفٞررربد االػٞررربُ ، ػ 316ْٝظرررش ٍؼغرررٌ اىؾرررؼشاء ، ؿ .97

 . 146، ؿ 13ػ

 ْٝظش ىغبُ اىؼشة ٍبدح ؽَقَق . .91

 . 215، ؿ 6ْٝظش : اىؼقذ اىفشٝذ ، ػ .99

 . 209، ؿ 7ْٝظش االػالً ، ػ .100

 . 109اىؾؼشاء اىقؼبىٞل فٜ اىؼقش اىؼجبعٜ األٗه ، ؿ .101

 . 46، ؿ3ْٝظش االغبّٜ ، ط .102

 . 17، ؿ 4ْٝظش االغبّٜ ، ػ .103

 . 31، ؿ 9ْٝظش االغبّٜ ، ػ .104

. ْٝظرررش طجقررربد اىؾرررؼشاء ، 67. ٗمزررربة اى٘سقرررخ ، ؿ 146، ؿ 13اد ، ػْٝظرررش رررربسٝخ ثررررذ .105

 . 129ؿ

 . 24، ؿ 2ْٝظش اىنبٍو فٜ اىيرخ ٗاألدة ، ػ .106

 . 129، ؿ1961ْٝظش طجقبد اىؾؼشاء ،  .107

 . 397ْٝظش ٍؼغٌ اىؾؼشاء ، ؿ .101

 . 35، ؿ3اىؼقذ اىفشٝذ ، ػ .109

 . 23ٍقذٍخ اىذٝ٘اُ ألثٜ اىؾَقَق ، ؿ .110

 . 24ْٝظش ً. ُ ، ؿ .111

 .432/ 1ش اىؼجبعٜ األٗه طْٝظش: اىؼق .112

 .405/ ؿ4ْٝظش / ىغبُ اىؼشة ٍبدح ٕغب ٗاىقبٍ٘ط اىَؾٞظ ط .113

 .975اىَؼغٌ اى٘عٞظ ، ؿ  .114

 . 433ْٝظش اىزؼشٝفبد ، ؿ .115

 ْٝظش ىغبُ اىؼشة ٍبدح ٕغب . .116

ٍٗ٘عرر٘ػخ اىَقررطيؼ اىْقررذٛ )اىٖغرربء( ،  223ْٝظررش اىؾررؼش اىغرربٕيٜ خقبئقررٔ ٗفّْ٘ررٔ ، ؿ .117

 . 99،  15ؿ

 .  100ذٛ ، ؿٍ٘ع٘ػخ اىَقطيؼ اىْق .111

 .  319ْٝظش: طجقبد فؾ٘ه اىؾؼشاء ، ؿ .119

 .  441، ؿ 2ْٝظش اىؼَذح ػ .120

 .  234ْٝظش اىؾؼش اىغبٕيٜ خقبئقٔ ٗفّْ٘ٔ ، ؿ .121

 .174، ؿ2اىؼَذ ، ط .122

 .  39اى٘عبطخ ثِٞ اىَزْجٜ ٗخقٍ٘ٔ ، ؿ .123

 .  474، ؿ2اىؼَذح ، ط .124

 .112ْٝظش ك اىغخشٝخ فٜ األدة اىؼشثٜ ؿ .125



 .........الهجاء صعلوك الشمقمق أبو  

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
55 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                          
                                                                                   

ربيع 12                                                                                                 
  الثاني
هـ1431   

كانون  31                                                                                                                
  االول

                                                         م                                              2112                                                                                                                  

 765                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

 .29اىٖغبء فٜ اىقشُ اىضبىش ؿ .126

ٍِ ٕؤالء اىؾرؼشاء ػيرٚ عرجٞو اىَضربه ال اىؾقرش ثؾربس ثرِ ثرشد مربُ فقٞرشا ٗٝؼَرو طٞبّرب ، ْٝظرش  .127

، 4. ٗأثررٜ اىؼزبٕٞررخ مرربُ فقٞررشا ٝؼَررو فررٜ اىفخرربس، ْٝظررش: األغرربّٜ ، ط 137، ؿ 3األغرربّٜ ، ػ

 .  4ؿ

 .  157ْٝظش رط٘س اىؾؼش فٜ اىقشُ اىضبّٜ اىٖغشٛ ، ؿ .121

 .  163ً. ُ ، ؿ .129

 . 334، ؿ1شثٜ ، اىؼقش اىؼجبعٜ األٗه ، ػْٝظش: ربسٝخ األدة اىؼ .130

 . 36دٝ٘اُ أثٜ اىؾَقَق ، ؿ .131

 . 42ً. ُ ، ؿ .132

 .  345اىجخالء ، ؿ .133

 .  370دٝ٘اُ أثٜ اىؾَقَق ، ؿ .134

 .  31ً. ُ ، ؿ .135

 . 12ً. ُ ، ؿ .136

 ٗمأٝـ ..... ٕنزا ٗسدد فٜ اىذٝ٘اُ .  .137

 . 63دٝ٘اُ أثٜ اىؾَقَق ، ؿ .131

 اىفغٞو : اىْزه ، ىغبُ اىؼشة ٍبدح فغو . .139

 ص : ٕٜ اىنيَخ اىَ٘عؼخ ، ىغبُ اىؼشة ، ٍبدح ّخض . ٍْخب .140

 . 322ْٝظش ٍؼغٌ اىؾؼشاء ، ؿ .141

 . 92دٝ٘اُ أثٜ اىؾَقَق ، ؿ .142

 .  30ً. ُ ، ؿ .143

 . 44ً. ُ ، ؿ .144

 . 224ْٝظش: اى٘صساء ٗاىنزبة ، ؿ .145

 . 45دٝ٘اُ أثٜ اىؾَقَق ، ؿ .146

 اػفبط : اىنشػ ، ىغبُ اىؼشة ٍبدح ػفظ .  .147

 . 49دٝ٘اُ أثٜ اىؾَقَق ، ؿ .141

 .  50، ؿً. ُ  .149

 ػزسح . .150

 . 213 -212ربسٝخ األدة اىؼشثٜ فٜ اىؼقش اىؼجبعٜ االٗه ، ؿ .151

 .  91دٝ٘اُ أثٜ اىؾَقَق ، ؿ .152

 ّْـ .... ٗرْـ .... ٕنزا ٗسدد فٜ اىذٝ٘اُ . .153

 .  276، ؿ 19ْٝظش: االغبّٜ ، ط .154

 .  49دٝ٘اُ أثٜ اىؾَقَق ، ؿ .155

 أٝـ .. ٕنزا ٗسدد فٜ اىذٝ٘اُ . .156

 دٝ٘اُ أثٜ اىؾَقَق ، ؿ . .157

 ؾبس .... ٕنزا ٗسدد فٜ اىذٝ٘اُ .ٝب ث .151

 . 711، ؿ2ٍٗؾبضشاد االدٝبء ، ػ 194، ؿ3ْٝظش االغبّٜ ، ػ .159

 .  93دٝ٘اُ أثٜ اىؾَقَق ، ؿ .160

 .  195، ؿ3ْٝظش: االغبّٜ ، ط .161

 . 93دٝ٘اُ أثٜ اىؾَقَق ، ؿ .162

 األث٘ ٗأٝـ .. ٕنزا ٗسدد فٜ اىذٝ٘اُ . .163
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 املصادر واملراجع :
، عر٘سٝب –اىالرقٞخ  –ْؾش ٗاىز٘صٝغ داس اىغ٘اس ىي –ذ ؽغِٞ ادة اىنذٝخ فٜ اىؼقش اىؼجبعٜ : اؽَ .1

 .  1916اىطجؼخ االٗىٚ ، 

 )د.د( ، )د . ط(. –ثٞشٗد  –طجغ اىَنزت اىزغبسٛ  –ٕـ( 597األرمٞبء : اثِ اىغ٘صٛ )  .2

 . 1314ٍقش  –داس اىنزت  –ٕـ( 531أعبط اىجالغخ : اىضٍخؾشٛ ) .3

اىطجؼرخ  –ثٞرشٗد  –داس اىؾضربسح اىغذٝرذح  –ؽٜ اؽؼبس اىيقر٘ؿ ٗأخجربسٌٕ : ػجرذ اىَؼرِٞ اىَير٘ .4

 . 1993اىضبّٞخ ، 

 . 1910اىطجؼخ اىخبٍغخ ،  –ثٞشٗد  –داس اىؼيٌ ىيَالِٝٞ  –االػالً : اىضسميٜ  .5

 –ثٞرشٗد  –داس فربدس  –اػالً اىْبط ثَب ٗقغ ىيجشاٍنرخ ٍرغ ثْرٜ اىؼجربط : ٍؾَرذ دٝربة االريٞرذٛ  .6

 .  1990ىجْبُ ، 

 طجؼخ داس اىنزت اىَقشٝخ . –ٕـ( 356االغبّٜ : االففٖبّٜ ) .7

 –ٍقررش  –طجؼررخ داس اىنزررت  –ّؾررش اعررَبػٞو ٝ٘عررف رٝرربة  –أٍرربىٜ اىقرربىٜ : أثرر٘ ػيررٜ اىقرربىٜ  .1

1926  . 

طجررغ ىغْررخ  –اؽَررِٞ اىررضِٝ  –رؾقٞررق : أؽَررذ أٍررِٞ  –االٍزرربع ٗاىَؤاّغررخ : أثرر٘ ؽٞرربُ اىز٘ؽٞررذٛ  .9

 اىقبٕشح . )د. د( ، )د.ط( .  –اىزأىٞف ٗاىزشعَخ ٗاىْؾش 

 اىقبٕشح )د.د( )د. ط( .  –ٍقش  –داس اىَؼبسف  –رؾقٞق . طٔ اىؾبعشٛ  -اىجخالء : اىغبؽع .10

ٍقرش  –طجؼرخ ٍنزجرخ اىخربّغٜ  –ٕـ( رؾقٞق ػجذ اىغالً ٕربسُٗ 255اىجٞبُ ٗاىزجِٞٞ : اىغبؽع ) .11

– 1960. 

،  اىطجؼرخ اىضبّٞرخ –ثٞرشٗد  –ٍْؾر٘ساد اىَنزجرخ اىج٘ىٞغرٞخ  –ربسٝخ األدة اىؼشثٜ : ؽْرب خر٘سٛ  .12

1997 . 

اىطجؼررخ  –اىقرربٕشح  –داس اىَؼرربسف  –ؽرر٘قٜ ضررٞف  –اىؼقررش اإلعررالٍٜ  –ررربسٝخ األدة اىؼشثررٜ   .13

 .  1963اىزبعؼخ ، 

 –ٍقررش  –اىقرربٕشح  –داس اىَؼرربسف  –ؽرر٘قٜ ضررٞف  –اىؼقررش اىؼجبعررٜ  –ررربسٝخ األدة اىؼشثررٜ  .14

 . 1976اىطجؼخ اىغبثؼخ ، 

ىجْربُ )د. د (  –ثٞشٗد  –داس اىنزبة اىؼشثٜ  – ربسٝخ ثرذاد أٗ ٍذْٝخ اىغالً : اىخطٞت اىجرذادٛ .15

 )د. ط ( .

طجغ داس اىٖاله )د. د( )د.  –ٍشاعؼخ : ؽغِٞ ٍؤّظ  –ربسٝخ اىزَذُ اإلعالٍٜ : عشعٜ صٝذاُ  .16

 ط( .

 ٕـ( 310ربسٝخ اىشعو ٗاىَي٘ك : اىطجشٛ ) .17

 .  1977اىطجؼخ اىشاثؼخ ،  –اىقبٕشح  –رؾقٞق ٍؾَذ أث٘ اىفضو اثشإٌٞ ، داس اىَؼبسف  .1

 دُٗ رؾقٞق .  - 1179طجؼخ ىٞذُ   .2

د. ع٘سط خيٞرو ٍربسُٗ ، اىَؤعغرخ اىؾذٝضرخ ىينزربة ىجْربُ  رط٘س اىؾؼش فٜ اىقشُ اىضبّٜ اىٖغشٛ .11

 .. 2012اىطجؼخ األٗىٚ 

 .  1401 –ىجْبُ  –ثٞشٗد  –داس اىنزت اىؼيَٞخ  –اىزؼشٝفبد : اىغشعبّٜ  .19

 .  1419اىطجؼخ األٗىٚ ،  –ثٞشٗد  –داس اىنزت / اىؼيَٞخ  –ٕـ( 774رفغٞش اثِ مضٞش ) .20

ٍطرربثغ داس اىؼيررٌ ىيَالٝررِٞ ،  –ثٞررشٗد  –ىجْرربُ  –داس األدة  –اىزنغررت ثبىؾررؼش : عرراله اىخٞرربط  .21

1970 . 

 ٍقش. –طجغ اىَطجؼخ اىشؽَبّٞخ  –عَٖشح اؽؼبس اىؼشة : أث٘ صٝذ اىقشؽٜ  .22

 اىقبٕشح .  –قش ٍطجؼخ ّٖضخ ٍ –اىؾٞبح اىؼشثٞخ فٜ اىؾؼش اىغبٕيٜ : اؽَذ ٍؾَذ اىؾ٘فٜ  .23

 . 1945ثرذاد ،  –طجغ ٍطجؼخ اىشٝبُ  –دساعبد فٜ اىؼق٘س اىَزأخشح : د. ػجذ اىؼضٝض اىذٗسٛ  .24

 –داس اىنزررت اىؼيَٞررخ  –دٝرر٘اُ أثررٜ اىؾررَقَق : عَؼررخ ٗؽققررٔ ٗؽررشؽٔ : ٗاضررؼ ٍؾَررذ اىقررَذ  .25

 .  1995اىطجؼخ األٗىٚ ،  –ىجْبُ  –ثٞشٗد 

 ىجْبُ . –ثٞشٗد  –نزت اىؾشٍٜ ىيْؾش ٗاىز٘صٝغ اىَ –دٝ٘اُ االػؾٚ : ؽشػ ٍؾَذ ؽَذ ؽغِٞ  .26

 دٝ٘اُ اىؾَبعخ : أث٘ رَبً . .27

 اىقبٕشح . –ٍطجؼخ ؽغبصٛ  –رؾقٞق ٍؾَذ ٍؾٜ اىذِٝ ػجذ اىؾَٞذ  –ؽشػ اىزجشٝضٛ  -1

 اىقبٕشح. –ٍطجؼخ اىَقشٝخ  –رؾقٞق أؽَذ أٍِٞ ٗػجذ اىغالً ٕبسُٗ  –ؽشػ اىَشصٗقٜ   -2
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اىطجؼررخ  –ثٞررشٗد  –ػرربىٌ اىنزررت  –: ٍقررطفٚ اىؾررنؼخ سؽيررخ اىؾررؼش ٍررِ األٍ٘ٝررخ إىررٚ اىؼجبعررٞخ  .21

 . 1979اىضبىضخ ، 

طجغ ػٞغرٚ اىجربىجٜ  -( ، رؾقٞق : ػيٜ اىجغب453ٛٗصٕش االداة ٗصَش االىجبة : اىقٞشٗاّٜ : )د .29

 . 1935اىؾيجٜ ٗؽشمبٓ ، 

 اىغخشٝخ فٜ األدة اىؼشثٜ  .30

  

ٍقرش  –طجؼخ داس اىَؼبسف  – اىؾْفشٙ ٗالٍٞخ اىؼشة ، د. ػجذ اىؾيٌٞ اىؾْفٜ –ؽبػش اىقؼبىٞل  .31

 . 

اىٖٞئررخ اىَقررشٝخ اىؼبٍررخ ىينزرربة ،  –اىؾررؼش اىغرربٕيٜ قضرربٝبٓ ٗظرر٘إشٓ اىفْٞررخ : د. مررشٌٝ اىرر٘ائيٜ  .32

1979  . 

 –ٍقرش  –طجرغ داس اىَؼربسف  –رؾقٞق اؽَرذ ؽربمش  –ٕـ( 276اىؾؼش ٗاىؾؼشاء : اثِ قزٞجٔ )د .33

1966  . 

اىطجؼرخ  –اىقربٕشح  –داس اىَؼربسف  –ٞف اىؾؼش ٗط٘اثؼٔ اىؾؼجٞخ ػيرٚ ٍرش اىؼقر٘س : ؽر٘قٜ ضر .34

 .  1977 –اىضبّٞخ 

داس اىْٖضخ اىَقشٝخ اىؼيَٞرخ  –خقبئقٌٖ فٜ اىؾؼش اىؼشثٜ : د. ػجذٓ ثذٗٛ  –اىؾؼشاء اىغ٘د  .35

 .  1973 –اىقبٕشح  –ىينزبة 

 اىؾؼشاء ٗاىقؼبىٞل فٜ اىؼقش اىغبٕيٜ : ٝ٘عف خيٞف ، طجؼخ داس اىَؼبسف ، ٍقش .  .36

ثٞرشٗد، اىطجؼرخ  –داس اىغٞرو  –فٜ اىؼقش اىؼجبعٜ األٗه : د. ؽغِٞ ػط٘اُ  اىؾؼشاء اىقؼبىٞل .37

 .  1974اىطجؼخ اىشاثؼخ  -1911، اىطجؼخ اىضبىضخ :  1911، اىطجؼخ اىضبّٞخ  1972األٗىٚ ، 

 .  1970 –ٍقش  –داس اىَؼبسف  –اىؾؼشاء اىقؼبىٞل ٍِ اىؼقش األٍ٘ٛ : د. ؽغِْٞ ػط٘اُ  .31

 –ثٞرشٗد  –ِٞ األٍ٘ٝخ ٗاىؼجبعٞخ : د. ؽغِٞ ػطر٘اُ ، داس اىغجرو اىؾؼشاء ٍِ ٍخضشٍٜ اىج٘ىز .39

 .1997، اىطجؼخ اىضبىضخ ،  1912، اىطجؼخ اىضبّٞخ ،  1975اىطجؼخ األٗىٚ ، 

 اىقبٕشح .  –داس اىنزبة اىؼشثٜ  –ٕـ( : رؾقٞق اؽَذ ػجذ اىرف٘س 393اىقؾبػ: اىغٕ٘شٛ )د  .40

 .  1953ٍقش ،  –خ داس اىَؼبسف طجؼ –اىقؼينخ ٗاىفز٘ح فٜ اإلعالً : أؽَذ أٍِٞ  .41

داس  –رقررذٌٝ اىطرربٕش ىجٞررت  –اىقررشاع االعزَرربػٜ فررٜ اىذٗىررخ اىؼجبعررٞخ : ٍؾَررذ ّغٞررت أثرر٘ طبىررت  .42

 .  1990رّ٘ظ ،  –اىَؼبسف ىيطجبػخ ٗاىْؾش 

 ( 996طجقبد اىؾؼشاء اىَؾذصِٞ : اثِ ٍؼزض )د:  .43

 .  1956ٍقش ،  –رؾقٞق ػجذ اىغزبس فشاط ، طجغ داس اىَؼبسف   .1

 . 1961ىطجؼخ اىضبّٞخ ا  .2

 . -ٍطجؼخ اىَذّٜ  –رؾقٞق ٍؾَ٘د ٍؾَذ ؽبمش  –طجقبد فؾ٘ه اىؾؼشاء : اثِ عالً اىغَٞؾٜ  .44

 –داس اىطيٞؼرخ  –اىظبٕشح األدثٞخ ٍِ ػقش فذس اإلعرالً ٗاىذٗىرخ األٍ٘ٝرخ : د. اؽغربُ عرشمٞظ  .45

 .  1911ثٞشٗد ، اىطجؼخ األٗىٚ ، 

ؽغرِ اعرَبػٞو ػجرذ اىرْرٜ ،  –ٗرط٘سٕرب ٗخقبئقرٖب ظبٕشح اىنذٝخ فٜ األدة اىؼشثٜ ، ّؾرأرٖب  .46

 .  1991ٍنزجخ اىضٕشاء ، اىطجؼخ األٗىٚ ، 

االٕيٞرخ ىيْؾرش  –فَٖٜ ػجرذ اىرشصاس عرؼذ  –اىقشِّٞ اىضبىش ٗاىشاثغ اىٖغشِٝٞ  –اىؼبٍخ فٜ ثرذاد  .47

 .  1913 –ثٞشٗد  –ٗاىز٘صٝغ 

 .  1963ٍقش ،  –داس اىَؼبسف  –اىؼقش اإلعالٍٜ : ؽ٘قٜ ضٞف  .41

ؼقذ اىفشٝذ : اثِ ػجذ سثٔ االّذىغٜ : رؾقٞق ٗؽشػ أؽَذ أٍِٞ ٗاؽَذ اىضِٝ ٗاثشإٌٞ األثٞربسٛ اى .49

 . 1965اىطجؼخ اىضبىضخ ،  –اىقبٕشح  –ٍطجؼخ ىغْخ اىزأىٞف ٗاىزشعَخ ٗاىْؾش  –

ٍؤعغررخ ؽررجبة  –اىؼٞرربسُٗ ٗاىؾررطبس اىجررربددٓ فررٜ اىزرربسٝخ اىؼجبعررٜ : ٍؾَررذ أٍررِٞ ػجررذ اىَرر٘ىٚ  .50

 .  1990ْذسٝخ ، االعن –اىغبٍؼخ 

 .  1951ّؾشٓ ٍنزجخ اىَضْٚ ، ثرذاد ،  –رؾقٞق ٍقطفٚ ع٘اد ٗعَبػزٔ  –اىفز٘ح : اثِ اىَؼَبس  .51

اىقربٕشح )د. د( ، )د.  –ٕرـ( ، ٍؤعغرخ اىؾيجرٜ ٗؽرشمبٓ 117اىقبٍ٘ط اىَؾٞظ : اىفٞرضس بثربدٛ ) .52

 ط( . 

داس  –اىررذقبس  ساعؼررٔ ٗفررؾؾٔ ٍؾَررذ ٝ٘عررف –ٕررـ(  630اىنبٍررو فررٜ اىزرربسٝخ : اثررِ االصٞررش )د  .53

 .  1917اىطجؼخ األٗىٚ  –ثٞشٗد  –اىنزت اىؼيَٞخ 
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 ثٞشٗد )د. د ( )د. ط( .  –اؽشاف ّٗؾش ٍنزجخ اىَؼبسف  –اىنبٍو فٜ اىيرخ ٗاألدة : اىَجشد  .54

اىْغررف االؽررشف ،  –ٕررـ( ، ّؾررش اىَنزجررخ اىؾٞذسٝررخ 463مزرربة اىزطفٞررو . أثرر٘ ثنررش اىجرررذادٛ )د .55

1966  . 

ؽررشػ ٗضررجظ ٗرؾقٞررق ّرربٝف  -ؼش ٗرَؾٞقررٔ : اثررِ اؽررٞق اىقٞشٗاّررٜ مزرربة اىؼَررذح ٍررِ ّقررذ اىؾرر .56

 .  2003اىطجؼخ األٗىٚ ،  –ثٞشٗد  –داس فبدس  –ؽبطً٘ 

اىطجؼررخ األٗىررٚ ،  -ثٞررشٗد –داس فرربدس  –طجؼررخ عذٝررذح ٍْقؾررخ  –ىغرربُ اىؼررشة : اثررِ ٍْظرر٘س  .57

 . 2005، اىطجؼخ اىشاثؼخ 2004، اىطجؼخ اىضبىضخ  2003، اىطجؼخ اىضبّٞخ ،  2000

 .  1960 –طجغ ثٞشٗد  –اىَؾبعِ ٗاىَغبٗئ : اىجٖٞقٜ  .51

 .  1942ٕـ( ، طجغ اىْٖذ ، 245اىَؾجش : اثِ ؽجٞت ) .59

ٍنزجرخ  –رؾقٞرق عربد اىَر٘ىٚ ٗاخرشِٝ  –ٕـ( 97اىَضٕش فٜ ػيً٘ اىيرخ ٗاّ٘اػٖب : اىغٞ٘طٜ )د .60

 اىقبٕشح ، اىطجؼخ اىضبىضخ )د. د( .  –اىزشاس 

 –طجرغ ػٞغرٚ اىجربثٜ اىؾيجرٜ ٗؽرشمبٓ  –ق ػجذ اىغزبس فرشاط رؾقٞ –ٍؼغٌ اىؾؼشاء ، اىَشصثبّٜ  .61

1960  . 

 .  1945طجؼخ اىقبٕشح  –ٍؼغٌ ٍب اعزؼغٌ : اىجنٞشٛ  .62

داس اىنزربة )د.د(  –اىَؼغٌ اى٘عٞظ : اؽشف ػيٚ طجؼٔ ؽغِ ػيرٜ ػطٞرخ ٍٗؾَرذ ؽر٘قٜ أٍرِٞ  .63

 )د.ط( . 

 شح )د.د( )د.ط(. اىقبٕ –ٍنزجخ داس اىزشاس  –( 1969اىَقبٍبد األدثٞخ : اىؾشٝشٛ )د .64

 .  1910 –اىَْغذ : طجؼخ داس اىنزبة ، ثٞشٗد  .65

داس  –ررأىٞف اصرش ثر٘السد ، رشعَرخ د. ػجرذ اى٘اؽرذ ىؤىرؤح  –اىٖغبء  –ٍ٘ع٘ػخ اىَقطيؼ اىْقذٛ  .66

 . 1179اىؼشاس ،  –اىشؽٞذ ىيْؾش 

 اىٖغبء فٜ اىقشُ اىضبىش اىٖغشٛ  .67

  

داس اىنزررت  –قٞررق د. ؽغررِ ّرر٘س اىررذِٝ رؾ –ٕررـ( 733ّٖبٝررخ االسة ٍررِ فْررُ٘ األدة ، اىْرر٘ٝشٛ ) .61

 ثٞشٗد . –اىؼيَٞخ 

طجرغ ٍطجؼرخ ػٞغرٚ اىجربثٜ  –رؾقٞق ٍقطفٚ اىغقب ٗعَبػزرٔ  –اى٘صساء ٗاىنزبة : اىغٖؾٞبسٛ  .69

 .  1931ٍقش ،  –اىؾيجٜ ٗأٗالدٓ 

 ثٞشٗد . -داس فبدس –رؾقٞق د. اؽغبُ ػجبط  –ٗفٞبد االػٞبُ : اثِ خينبُ  .70

 االنرتنيت : 
 .1916ٍْؾ٘ساد ٍرشثٞخ  –دة اىغبٕيٜ: ػبده عبعٌ اىجٞبرٜ دساعبد فٜ األ .1

اسؽرررٞف ادثررربء ٍْٗؾررر٘ساد  –ادة اىفئررربد اىٖبٍؾرررٞخ فرررٜ اىؼقرررش اىؼجبعرررٜ : اؽَرررذ اىؾغرررْٜٞ  .2

 ٍٗطج٘ػبد .

ميٞررخ  –ٍغيررخ اىقبدعررٞخ  –ادة اىطفٞيٞررِٞ اىزأفررو فررٜ اىخقرربئـ اىؼبٍررخ : د. ؽررضاً ٍطررش ؽغررِٞ  .3

 .  2010 –اىؼذد اىضبٍِ ػؾش  –اىزشثٞخ 

 1953ٍغيرخ اىضقبفرخ اىغذٝرذح ،  –فٜ ادة اىنذٝخ اىؼقش اىؼجبعٜ اَّ٘رعرب : د. ّغربػ ٕربدٛ مجرٔ   .4

 .  2014،  376اىؼذد  –
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Conclusion : 

In this study I reach to the following :  

- Economic and social in balance and internal turmoil and disturbance were 

among the factors of rogue roguery appearance specially when they reject to 

introduce obedience and loyalty to the rulers to chiefs of tribes .   

 Rulers , khalifs and ministers neglected the people and their duties . 

That increased poverty . beggary and homeless . Thus the people lived the 

society was divided into tow classes : rich class and poor class who became 

rogues because of their poverty and bad situation . 

- Each age has reasons and factors in roguery of its people and its classes are 

distinguished . Also its suitable methods are different and to its society , 

environment and people . Each age has his private methods which benefit in its 

time and does not benefit in other age according to the developments which to 

the society . 

- Satire is considered one of the them that individuals and tribes afraid from 

specially 0n pre – Islamic era . It has great sound at them but the poets were 

prevented by the great prophet (P. B. U. H) . They used it only to protect the 

prophet and attack his enemies by style with suitable words in its meaning no 

with its utterance . In maid and Abbasi ages the satire was triggered and the 

words were hard in it specially at anti the sis of maid poets and political 

doctrines poets in Abbasi age .  

-Satire long poets transformed to short poems to forget the situation of the 

society and the satire became easy to memorize and more spread .  

- Several poets were famous in satire such as Abo Ashamaqmaq . Although his 

Diwan was not famous as for other poets but he became one of the poets who 

had a position in famous poems . That made some scholars unsatisfied and 

gave him different names . That indicate his little verses reached to his purpose 

of complain and satire . He described poverty and its hardness . 

-There are no clear reasons behind his roguery . Is ugly appearance is one 

other reasons or his poverty or rich people who retouched him with no or little 

gifts in spite of giving great gifts to other poets . Or is it all these reasons are 

combined to make him spiteful rogue who rejected the real situation . 

- He was considered he of wicked and disgusting poets , even that many people 

were afraid of him and a result they gave him a lot of gifts to make him silent . 

- There are many people who their life from poverty to richness or their luck 

changed from bad to good except the poet Abo Ashamaqmaq who was 

accompanied by bad luck . He live and died poor .       

 
 


